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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: ŠVP - Škola pro vzájemné porozumnění

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
ADRESA ŠKOLY: K Milíčovu 674, Praha 4 - Jižní Město, 14900
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Alena Červená
KONTAKT: e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz, cervenaa.@zsmilicov.cz, web: http://www.zsmilicov.cz
IČ: 61388424
RED-IZO: 600037231
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Dana Háčková

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Městská část Praha 11
ADRESA ZŘIZOVATELE: Ocelíkova 672, 14941 Praha 4 - Háje
KONTAKTY:
http://www.praha11.cz

e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz

TEL: 267902111

IČ: 00231126
DIČ CZ 231126

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 3. 9. 2007
VERZE SVP: 2
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 3. 9. 2007
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 3. 9. 2007
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ředitel školy

.................................................
Razítko školy

Mgr. Alena Červená
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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 je škola plně organizovaná,
poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi velké školy.

2.2 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého, vzdáleného i dalekého okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji
cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 11 – 20 % žáků
cizích státních příslušníků.

2.3 Podmínky školy
Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k
dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.
Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český; český a německý
(bilingva).
Počet školních budov je , ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní hřiště,
zahrada/park. Bezbarierový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení volného času je k
dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště, knihovna. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, hudební výchova, ICT, praktické
vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít
pracovních stanic, specializované učebny, bezdrátové připojení v části školy.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: hudební výchova, tělesná výchova.
Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.
literatura a umění
profesní specialisté
protidrogová prevence
sexuální výchova

2.4 Vlastní hodnocení školy
2.4.1 Oblasti autoevaluace
•

Výuka (hospitace ŘŠ, ZŘŘ)

•

Úprava a výzdoba prostor školy (pravidelné prohlídky, kontrola v rámci hospitací ŘŠ, ZŘŠ)
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•

Kvalita vzdělávání (testy učitelé, celkové vyhodnocování vedení školy)

2.4.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
•

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

•

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

•

obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení
cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení),

•

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

•

podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),

•

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými
institucemi a zřizovatelem,

•

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro
rodiče),

•

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,

•

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb
žáků/dětí,

•

úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,

•

úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,

•

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků organizační řízení školy,

•

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků profesionalita a rozvoj lidských zdrojů,

•

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),

•

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti

2.4.3 Nástroje autoevaluace
analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace
vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), zjišťování a
vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba externích subjektů

2.4.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku.
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2.5 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
obec/město
sdružení rodičů a přátel školy
střední školy
školská rada
školské poradenské zařízení

2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: akademie, mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti,
projektové dny, třídní schůzky.
Pravidelné školní akce: akademie, den otevřených dveří, divadlo, jarmark.

2.7 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí okolo 71 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost
učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení
pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 67.

2.8 Dlouhodobé projekty
Šablony – Klima školy (programy pro třídní kolektivy s cílem vytváření zdravých mezilidských vztahů,
zažití nových metod práce směřujících k rozvoji spolupráce a komunikace v kolektivu)
Poradenské centrum – odborné pracoviště s psychologem, sociálním pedagogem, speciálním
pedagogem, kariérním poradcem a výchovným poradcem

2.9 Mezinárodní spolupráce
Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 3.
Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje:
•

jazykový pobyt: výjezdy do Německa a Anglie

•

odborná praxe

•

partnerské školy
9
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•

společné projekty se zahraničním subjektem

•

výměnné pobyty
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
jazykové

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP zpravidla sestavuje na I. stupni třídní učitel. Pokud žák potřebuje podpůrné opatření v cizím
jazyce nebo jiném předmětu, spolupracuje třídní učitel s učitelem, který tuto oblast vyučuje. PLPP
je také konzultováno s výchovným poradcem a rodiči.
Na II. stupni zpracovává PLPP třídní učitel ve spolupráci s pedagogy, kteří vyučují předměty ve
kterých je potřeba žákovi poskytnout podpůrné opatření.
PLPP je vyhodnocován jedenkrát za 3 měsíce. Vyhodnocení je zpracováno v hodnotícím formuláři,
který si škola vypracovala.
PLPP je zpracováno elektronicky a v písemné formě uloženo v katalogovém listu žáka.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP zpracovává na základě doporučení PPP nebo SPC třídní učitel spolu s pedagogy, kteří vyučují
předměty, na které je IVP vypracováno a poskytují se podpůrná opatření. Dále na tvorbě IVP
spolupracuje výchovný poradce školy, zákonní zástupci a IVP je konzultováno s PPP nebo SPC, které
vydalo Doporučení k vypracování IVP.
IVP je vyhodnocováno pravidelně 1x ročně v hodnotících formulářích, které si škola pro tyto účely
vypracovala.
IVP je zpracováno elektronicky a v písemné formě uloženo v katalogovém listu žáka.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
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Škola spolupracuje s OSPOD – sociálními pracovnicemi a kurátory pro děti, PČR, PPP, SPC,
psychiatrickými nemocnicemi, SVP a neziskovými organizacemi, které se zabývají primární a
selektivní prevencí a řešením rizikového chování u žáků. S těmito organizacemi je škola v písemném
i osobním kontaktu.

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

Na škole pracují pracovníci, kteří se starají o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Školní speciální pedagog, výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence patologických
jevů, asistenti pedagoga.
Od 1. 2. 2019 bude v poradenské pracovišti zařazen také školní psycholog, sociální pedagog.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti metod výuky:
Metody výuky jsou upravovány podle potřeb žáků v PLPP, nebo na základě doporučení PPP nebo
SPC. U IVP jsou metody výuky upravovány podle doporučení PPP nebo SPC.
Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
nácvik sociální komunikace, rozvoj grafomotorických dovedností, rozumění mluvené i psané řeči a
její produkci, rozvíjení sluchového vnímání

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP zpravidla sestavuje na I. stupni třídní učitel. Pokud žák potřebuje podpůrné opatření v cizím
jazyce nebo jiném předmětu, spolupracuje třídní učitel s učitelem, který tuto oblast vyučuje. PLPP
je také konzultováno s výchovným poradcem a rodiči.
Na II. stupni zpracovává PLPP třídní učitel ve spolupráci s pedagogy, kteří vyučují předměty ve
kterých je potřeba žákovi poskytnout podpůrné opatření.
PLPP je vyhodnocován jedenkrát za 3 měsíce. Vyhodnocení je zpracováno v hodnotícím formuláři,
který si škola vypracovala.
PLPP je zpracováno elektronicky a v písemné formě uloženo v katalogovém listu žáka.
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP zpracovává na základě doporučení PPP nebo SPC třídní učitel spolu s pedagogy, kteří vyučují
předměty, na které je IVP vypracováno a poskytují se podpůrná opatření. Dále na tvorbě IVP
spolupracuje výchovný poradce školy, zákonní zástupci a IVP je konzultováno s PPP nebo SPC, které
vydalo Doporučení k vypracování IVP.
IVP je vyhodnocováno pravidelně 1x ročně v hodnotících formulářích, které si škola pro tyto účely
vypracovala.
IVP je zpracováno elektronicky a v písemné formě uloženo v katalogovém listu žáka.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Věda nás baví, Intellektus.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Třídní učitelé, pedagogové, školní psycholog, výchovný poradce.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků:
•

předčasný nástup dítěte ke školní docházce

•

obohacování vzdělávacího obsahu

•

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol

Je připravován plán vzdělávání, který je obohacen o obsah učiva a žáci se zúčastňují
jednotlivých olympiád a soutěží v jednotlivých vzdělávacích oblastech.

3.5 Začlenění průřezových témat
3.5.1 Forma vzdělávání: Denní - bilingvní
Průřezové
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6.
7.
8.
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
Rozvoj schopností
poznávání
Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a
kompetice

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

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

ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , ČJL , ČJL , ČJL ,
CaJS , TV CaJS , TV CaJS , TV CaJS , TV CaJS , TV M
M
M
M
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M ,
CaJS , TV CaJS , TV CaJS , TV CaJS , TV CaJS , TV
M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS TV
TV
TV
TV
, HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV
M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS TV
TV
TV
TV
, VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV
, TV
, TV
, TV
, TV
, TV
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , TV HV , VV , VV ,
CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV
TV
TV
TV
, HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV
, ČSP
, ČSP
, ČSP
, ČSP
, ČSP
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL ČJL ČJL ČJL
CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV
, HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV
, ČSP
, ČSP
, ČSP
, ČSP
, ČSP
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M ,
CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV
, HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , ČJL , ČJL , ČJL ,
CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV CaJS , VV IKT , CaJS M
M
M
M
, TV
, TV
, TV
, TV , VV , TV
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , M , TV M , TV M , TV M , TV
VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV ,
TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M
M
VV , TV , VV , TV , VV , TV , VV , TV , VV , TV , M
ČSP
ČSP
ČSP
ČSP
ČSP
ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS TV
TV
TV
TV

Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M ,
a škola
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
Občan, občanská
CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS
společnost a stát
Formy participace
CaJS
CaJS
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
CaJS
CaJS
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS
zajímá
, VV , HV , VV , HV

ČJL

ČSP
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Průřezové
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6.
7.
8.
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník
okruh
Objevujeme Evropu a
CaJS
CaJS
svět
Jsme Evropané
CaJS
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS
Lidské vztahy
Etnický původ

ČJL

ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS

ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS

Multikulturalita

CaJS

Princip sociálního
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

Základní podmínky
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
života
Lidské aktivity a
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a
ČJL
ČJL
ČJL ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL
vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu
ČJL
ČJL
ČJL
ČJL
ČJL
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
ČJL
ČJL
ČJL
ČJL
sdělení
Vnímání autora
ČJL
mediálních sdělení
Fungování a vliv
ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS ČJL , CaJS
médií ve společnosti
Tvorba mediálního
ČJL
ČJL
sdělení
Práce v realizačním
ČJL
týmu

3.5.1.1

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL ,
VV

ČJL

ČJL

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
CaJS

Název předmětu
Člověk a jeho svět
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Zkratka
ČJL
ČSP
HV
IKT
M
TV
VV

Název předmětu
Český jazyk a literatura
Člověk a svět práce
Hudební výchova
Informační a komunikační technologie
Matematika a její aplikace
Tělesná výchova
Výtvarná Výchova

3.5.2 Forma vzdělávání: Denní - klasické
Průřezové
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6.
7.
8.
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj
poznávání
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , , M , F , Nj , M , Nj , M , Nj , M
TV
TV
TV
TV
TV
,Z
,F,Z ,F,Z ,F,Z
Sebepoznání a
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M ,
Z
Z
VO , Z
Z
sebepojetí
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS ,
TV
TV
TV
TV
TV
Seberegulace a
M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS Z , TV Z , TV CH , Z , CH , Z ,
sebeorganizace
, HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV
TV
TV
Psychohygiena
M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS Z , TV Z , TV VO , Př Z , TV
, VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV
, Z , TV
, TV
, TV
, TV
, TV
, TV
Kreativita
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , Z , TV VO , HV VO , VV VV , Z ,
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS ,
, TV
, TV
TV
VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV ,
TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP
Poznávání lidí
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS ,
,Z
, Nj , , Nj , , Nj , D
VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV ,
VO , Z VO , Z
,Z
TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP
Mezilidské vztahy ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , Aj , D , D , Z D , VO , D , VO ,
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS ,
Z
CH , Z
Z
VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV ,
TV
TV
TV
TV
TV
Komunikace
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS ,
IKT , , M , Z , Nj , M , Nj , M , Nj , M
VV , TV VV , TV VV , TV VV , TV CaJS ,
, VO , Z , CH , Z , IKT , Z
VV , TV
Kooperace a
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , M , VO M , F , M , F , M , F ,
kompetice
VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , , F , Z , Z , TV Z , TV Z , TV
TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV
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Průřezové
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6.
7.
8.
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník
okruh
Řešení problémů a ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M M , VO M , CH IKT , D ,
rozhodovací
VV , TV , VV , TV , VV , TV , VV , TV , VV , TV , , VO , F
CH
dovednosti
ČSP
ČSP
ČSP
ČSP
ČSP
Hodnoty, postoje,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL , D , Z , D , VO , D , VO , D , VO ,
praktická etika
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
TV
Z , TV
TV
TV
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , VO
ČJL
VO
ČSP
společnost a škola
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
Občan, občanská
CaJS
ČJL ,
ČJL , D , VO
D
D
D , VO
společnost a stát
CaJS
CaJS
Formy participace
CaJS
CaJS
D
D , VO D , VO , D , VO
občanů v politickém
Z
životě
Principy demokracie
CaJS
CaJS D , VO D , VO D , VO , D , VO
jako formy vlády a
Z
způsobu
rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL , Aj , D Aj , Nj , Aj , Nj , Aj , Nj ,
zajímá
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS , CaJS ,
D,Z
D
D , VO
VV , HV VV , HV
Objevujeme Evropu
CaJS
CaJS Aj , VO Aj , Nj , Aj , Nj Aj , Nj ,
a svět
Z
VO , Z
Jsme Evropané
CaJS
D
D,Z
D , Z D , VO
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
ČJL ,
CaJS
Lidské vztahy
ČJL
Etnický původ

ČJL ,
CaJS

ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS

ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS

Multikulturalita
Princip sociálního
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
CaJS
Základní podmínky
CaJS
života
Lidské aktivity a
CaJS
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
CaJS
prostředí

ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS
CaJS

ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS

CaJS

CaJS

VO

Aj

CaJS
CaJS

CaJS
CaJS

CaJS
CaJS

CaJS
CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

D

D,Z

VO

VO

F

D

D

D,Z

Aj , Nj , Aj , Nj Aj , Nj ,
Z
Z
VO
D
D,Z

Př
Př
Př
Př
F , Př , VO , F , F , CH , F , CH ,
Z
Př
Př
Př
VO , F , VO , F , F , CH , F , CH ,
Př , Z
Př
Př
Př
VO , F , F , Př F , CH , CH , Př
Př
Př
,Z
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Průřezové
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6.
7.
téma/Tematický
ročník ročník
okruh
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a
ČJL
ČJL
ČJL
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ČJL , Z
vnímání mediálních
CaJS
CaJS
sdělení
Interpretace vztahu
ČJL
ČJL
ČJL
ČJL
ČJL
D
Z
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
ČJL
ČJL
ČJL
ČJL , F ČJL , F
sdělení
Vnímání autora
ČJL
ČJL ,
mediálních sdělení
VO
Fungování a vliv
médií ve společnosti
Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu

3.5.2.1

ČJL ,
CaJS

ČJL ,
CaJS

ČJL ,
CaJS

ČJL ,
CaJS

ČJL ,
CaJS
ČJL
ČJL

D

8.
9.
ročník ročník

ČJL , CH ČJL ,
, Z IKT , CH
ČJL , D , IKT , D ,
CH , Z
CH
ČJL , F ČJL , F
ČJL

ČJL ,
IKT ,
VO
D , CH D , CH

ČJL , F ČJL , F VO , F IKT , F
F

F

ČJL ,
ČJL ,
VO , VV IKT , F
,F

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
Aj
CaJS
CH
ČJL
ČSP
D
F
HV
IKT
M
Nj
Př
TV
VO
VV
Z

Název předmětu
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Chemie
Český jazyk a literatura
Člověk a svět práce
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informační a komunikační technologie
Matematika a její aplikace
Německý jazyk
Přírodopis
Tělesná výchova
Výchova k občanství
Výtvarná Výchova
Zeměpis
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3.5.3 Forma vzdělávání: Denní - rozšířená výuka jazyků
Průřezové
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6.
7.
8.
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj
poznávání
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , , Nj , M , Nj , M , Nj , M , Nj , M
TV
TV
TV
TV
TV
,F,Z ,F,Z ,F,Z ,F,Z
Sebepoznání a
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M ,
Z
Z
VO , Z
Z
sebepojetí
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS ,
TV
TV
TV
TV
TV
Seberegulace a
M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS Z , TV Z , TV CH , Z , CH , Z ,
sebeorganizace
, HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV , HV , TV
TV
TV
Psychohygiena
M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS M , CaJS Z , TV Z , TV VO , P , Z , TV
, VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV
Z , TV
, TV
, TV
, TV
, TV
, TV
Kreativita
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , Z , TV VO , HV VO , VV VV , Z ,
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS ,
, TV
, TV
TV
VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV ,
TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP
Poznávání lidí
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , , Nj , Z , Nj , , Nj , , Nj , D
VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV ,
VO , Z VO , Z
,Z
TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP
Mezilidské vztahy ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , Aj , Nj , Aj , D , Aj , D , Aj , D ,
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , D , Z
Z VO , CH VO , Z
VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV ,
,Z
TV
TV
TV
TV
TV
Komunikace
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj ČJL , Aj
CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , CaJS , , Nj , M , Nj , M , Nj , M , Nj , M
VV , TV VV , TV VV , TV VV , TV IKT , VV , Z , VO , Z , CH , Z , Z
, TV
Kooperace a
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , M , F , M , F , M , F , M , F ,
kompetice
VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , VV , HV , Z , TV Z , TV Z , TV Z , TV
TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP TV , ČSP
Řešení problémů a ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M M , VO M , CH D , CH
rozhodovací
VV , TV , VV , TV , VV , TV , VV , TV , VV , TV , , F
dovednosti
ČSP
ČSP
ČSP
ČSP
ČSP
Hodnoty, postoje,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL , D , Z , D , VO , D , VO , D , VO ,
praktická etika
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
TV
Z , TV
TV
TV
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská
ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M , ČJL , M ,
ČJL
VO
ČSP
společnost a škola
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
Občan, občanská
CaJS
ČJL ,
ČJL ,
D
D
D
D , VO
společnost a stát
CaJS
CaJS
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Průřezové
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6.
téma/Tematický
ročník
okruh
Formy participace
CaJS
CaJS
D
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
CaJS
CaJS
D
jako formy vlády a
způsobu
rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL , Aj , Nj ,
zajímá
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS , CaJS ,
D
VV , HV VV , HV
Objevujeme Evropu
CaJS
CaJS Aj , Nj
a svět
Jsme Evropané
CaJS
D
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
ČJL ,
CaJS
Lidské vztahy
ČJL
Etnický původ

ČJL ,
CaJS

ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS

ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS

Multikulturalita
Princip sociálního
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
CaJS
Základní podmínky
CaJS
života
Lidské aktivity a
CaJS
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
CaJS
prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a
ČJL
vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu
ČJL
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení

ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS
CaJS

ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS
ČJL ,
CaJS

CaJS

CaJS

Aj , Nj

CaJS
CaJS

CaJS
CaJS

CaJS
CaJS

CaJS
CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

CaJS

F,P

ČJL

ČJL

ČJL ,
CaJS

ČJL ,
CaJS

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

D

ČJL

ČJL

ČJL

7.
8.
9.
ročník ročník ročník
D , VO D , VO , D , VO
Z
D , VO D , VO ,
Z

D

Aj , Nj , Aj , Nj , Aj , Nj ,
D,Z
D
D , VO
Aj , Nj , Aj , Nj Aj , Nj ,
Z
VO , Z
D,Z
D , Z D , VO
D

D,Z

VO

VO

F

D

D

D,Z

Nj , Z

Nj

Nj , Z

VO

D

D,Z

P
P
P
P
F , P , Z VO , F , F , CH , F , CH ,
P
P
P
F , P , Z VO , F , F , CH , F , CH ,
P
P
P
F,P

F , CH , CH , P ,
P
Z

ČJL , Z ČJL , CH ČJL ,
,Z
CH
Z

ČJL , D , D , CH
CH , Z

ČJL , F ČJL , F ČJL , F ČJL , F
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Průřezové
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6.
7.
téma/Tematický
ročník ročník
okruh
Vnímání autora
ČJL
ČJL ,
mediálních sdělení
IKT ,
VO
Fungování a vliv
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
ČJL ,
D
médií ve společnosti CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
CaJS
Tvorba mediálního
ČJL
ČJL , F ČJL , F
sdělení
Práce v realizačním
ČJL
F
F
týmu

3.5.3.1

8.
9.
ročník ročník
ČJL

ČJL ,
VO

D , CH D , CH
VO , F

F

ČJL , ČJL , F
VO , VV
,F

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
Aj
CaJS
CH
ČJL
ČSP
D
F
HV
IKT
M
Nj
P
TV
VO
VV
Z

Název předmětu
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Chemie
Český jazyk a literatura
Člověk a svět práce
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informační a komunikační technologie
Matematika a její aplikace
Německý jazyk
Přírodopis
Tělesná výchova
Výchova k občanství
Výtvarná Výchova
Zeměpis
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4 Učební plán
4.1 Forma vzdělávání: Denní - bilingvní
4.1.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět

Český jazyk a literatura
Německý jazyk

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
6+3
6+2
7
7
7
0+2

0+2

Anglický jazyk
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace

4

4

Dotace 1.
stupeň

3

3

3

9+4

0+2

0+2

0+2

0+6

4

4

4

20

1

1

2

2

2+1

3

3

12+1

Umění a kultura

Výtvarná Výchova

1

2

1

2

1

7

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

22

22

24

25

25

102+16

4.1.1.1

Dotace 2.
stupeň

33+5

Informační a komunikační Informační a komunikační
technologie
technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět

Celkem hodin

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

0

0

0

0

0

Poznámky k učebnímu plánu
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Žáci se od 6. ročníku vzdělávají dle ŠVP - rozšířená výuka jazyků.

4.2 Forma vzdělávání: Denní - klasické
4.2.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk

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

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
6+3
6+3
7+1
7+1
7+1
0+1
0+2
3
3
3

Dotace 1.
stupeň
33+9
9+3

4

4

4+1

4+1

4+1
1

20+3
1

2

2

2+1

3

3

12+1

Dějepis
Výchova k občanství

Člověk a příroda

Fyzika

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

Člověk a zdraví

15+3
12
6

4+1

4+1

4

3+2
1

15+4
1

1+1

2

2

2

7+1

1

1

1

1

4

1+1

1+1

2

2

6+2

2

2

4

Chemie

Umění a kultura

Dotace 2.
stupeň

Přírodopis

1+1

1+1

2

1

5+2

Zeměpis

1+1

2

2

1

6+1

Výtvarná Výchova
Hudební výchova
Výchova ke zdraví

2
1

1
1

1
1

2
1

1
1

7
5

2
1

2
1
1

1+1
1
1

1+1
1
0+1

6+2
4
2+1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

8
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Vzdělávací oblast

Člověk a svět práce
Celkem hodin

Předmět

Člověk a svět práce

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
1
1
1
1
1
22
22
24
25
25

Dotace 1.
stupeň
5
102+16

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
1+1
1
1
0+1
28
30
32
32

Dotace 2.
stupeň

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

Dotace 2.
stupeň

3+2
104+18

4.3 Forma vzdělávání: Denní - rozšířená výuka jazyků
4.3.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk

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

Dějepis

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
6+3
6+3
7+1
7+1
7+1
0+1
0+2
3
3
3+1

Dotace 1.
stupeň
33+9
9+4

4

4

4+1

4+1

4+1
1

20+3
1

2

2

3

3

2

12

3+1
1

4
0+1

4

4

15+1
1+1

2

2

2

2

8

1

1

1

3

2

2

2

7

2

2

4

1+1

1

4+3

Výchova k občanství
Člověk a příroda

Fyzika

1

Chemie
Přírodopis

15+2
12+4
6+6

1+1

1+1
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Vzdělávací oblast

Předmět

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

Dotace 1.
stupeň

Zeměpis
Umění a kultura

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

Dotace 2.
stupeň
6+1

2
1

1
1

1
1

2
1

1
1

7
5

2
1

2
1

Člověk a zdraví

Výtvarná Výchova
Hudební výchova
Výchova ke zdraví

1
1
1

1
1
1

6
4
2

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

10
5

2

2

Člověk a svět práce

Tělesná výchova
Člověk a svět práce

2
1

2
2

8
3

22

22

24

25

25

102+16

28

30

32

32

104+18

Celkem hodin

4.3.1.1

Poznámky k učebnímu plánu

Žáci, kteří se v 1. - 5. ročníku vzdělávali dle ŠVP - bilingvní a pokračují dle ŠVP - rozšířená výuka jazyků, mají v 6. - 9. ročníku časovou dotaci Anglického
jazyka tři hodiny týdně a Německého jazyka čtyři hodiny týdně.

25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění

5 Učební osnovy
5.1 Forma vzdělávání: Denní - bilingvní
5.1.1 Český jazyk a literatura

1. ročník
9
Povinný

2. ročník
8
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
7
Povinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

38

Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura má komplexní charakter a je rozdělen do tří složek:
komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se obsah jednotlivých
složek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková
sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, dobře a spisovně se vyjadřovat, analyzovat a hodnotit text.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka. Učí se poznávat jeho další formy, porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle
určitých hledisek. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o
přečteném, odlišit literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i
schopnosti tvořivé recepce a interpretace literárního textu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět český jazyk je vyučován ve všech ročnících I. stupně. V prvním ročník je 9 hodin týdně,
předmětu (specifické informace o předmětu ve druhém ročníku je 8 hodin týdně, ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku je 7 hodin týdně. Výuka probíhá
důležité pro jeho realizaci)
převážně v kmenových či specializovaných učebnách. Svým vzdělávacím obsahem český jazyk přispívá k
naplnění některých tematických okruhů z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Mediální
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Název předmětu

Integrace předmětů

Český jazyk a literatura
výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana a
Multikulturní výchova.

•

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
kompetence žáků
• motivujeme žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a rozvíjeli svůj
pozitivní vztah k literatuře
• podněcujeme zájem žáků o jazyk a jazykovou kulturu tím, že je motivuje k účasti v jazykových,
literárních a recitačních soutěžích i soutěžích, které si uspořádají sami.
Kompetence k řešení problémů:
• vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické
problémy
• cíleně zapojujeme žáky do řešení školních projektů, aby byly využity co nejvíce jejich individuální
schopnosti a dovednosti
Kompetence komunikativní:
• navozujeme různé modelové komunikační situace, a tím vytváříme příležitosti pro to, aby žáci volili
vzhledem k situaci vhodné verbální a neverbální prostředky
• vytváříme podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím
podporujeme zájem žáků o četbu
• vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací
Kompetence sociální a personální:
• důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulování
se žáci sami podíleli
• zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňuje pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné
pomoci
• v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starších a mladších
žáků, akce pro rodiče a veřejnost.
Kompetence občanské:
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Název předmětu

Český jazyk a literatura

•
•

Způsob hodnocení žáků

vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků,
vede žáky ke hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu –
vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu;
• využíváme osobní zkušenosti žáků a jejich zkušeností z četby k přiblížení chování a jednání lidí
rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur
• výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vedeme žáky k pochopení významu českého
jazyka jako prvku národní identity
Kompetence pracovní:
• zařazujeme úkoly různé obtížnosti
• vedeme žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce
• vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků, návrhy na zlepšení
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak
danou problematiku zvládá, dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje.
Hodnocení se bude vztahovat k dosahování očekávaných výstupů, důležité je také sebehodnocení žáka.
Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení žákovy vědomosti, dovednosti, zvolený
postup, práci s informací, práci ve skupině, úroveň komunikace, aktivitu a tvořivost. Při hodnocení
zohledňuje žáky s přiznanými vývojovými poruchami.

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

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

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
čte a rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky
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Český jazyk a literatura

1. ročník

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
literární texty přiměřené věku

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

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru
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-3-1-08 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

porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

čtení krátkých literárních textů
naslouchání, přednes
vyvození jednotlivých hlásek a písmen abecedy
čtení jednoduchých textů
rozlišení věty, slova, slabiky, hlásky
mluvené pokyny, pozdrav, oslovení, prosba,
poděkování, omluva
technika mluveného projevu

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

technika mluveného projevu

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

psaní krátkých vět

technika mluveného projevu
hygiena a správná technika psaní

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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1. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-2-08 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

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovnává významy slov, zvláště slova opačného
významu a slova významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

Učivo
třídění slov
rozlišování nadřazenosti a podřazenosti slov
slova opačného nebo podobného významu
slova příbuzná a citově zabarvená
rozlišování slov do skupin podle jejich obecného
významu
určování druhů vět podle postoje mluvčího
psaní správných znamének na konci vět

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu –
děj, věc, okolnost, vlastnost
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové
prostředky
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
psaní u,ú,ů
souhláskách i po obojetných souhláskách ve
rozdělení hlásek
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – psani i,í a y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách
mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty
výslovnost a psaní slov se skupinami dě,tě,ně a
bě,pě,vě,mě
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začátku věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

2. ročník
a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a
vlastní jména a jména místní
místních pojmenování
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova abeceda
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
řazení slov v abecedním pořádku
spodoba znělosti
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
vypravování, dramatizace pohádek
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádka, hádanka, říkadlo, báseň a próza
pohádku od ostatních vyprávění
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v
souvislý mluvený projev: vypravování
běžných školních i mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev souvislý mluvený projev: vypravování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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2. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

Učivo
slovní druhy v základní tvaru
slova ohebná a neohebná
podstatná jména: číslo, rod a pád
slovesa: slovesná osoba, číslo a čas

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy

spojování krátkých vět do souvětí
spojovací prostředky: spojky,vztažná zájmena,
příslovce
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
vyjmenovaná slova
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách souhláskách i po obojetných souhláskách ve
velká písmena ve vlastních a místních jménech
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – vybraných států, ulic, zeměpisných názvů
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na
mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty
začátku věty a v typických případech vlastních jmen
a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a
osob, zvířat a místních pojmenování
místních pojmenování
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
poslech literárních textů
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele reprodukce textů
pokynů učitele a podle svých schopností
a podle svých schopností
zážitkové čtení a naslouchání
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
psaný projev
sdělení
dopis, pozdrav,krátká zpráva
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3. ročník

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
podle nich jednoduchý příběh

vypravování příběhu podle přečteného textu nebo
obrázkové osnovy
dialog na základě obrazového materiálu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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 - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Český jazyk a literatura
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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RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

4. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovnává význam slov

rozlišuje slova spisovná a nespisovná, slova citově
zabarvená zná stavbu slov, určí kořen, příponu,
předponu

Učivo
slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená,
synonyma a slova vícevýznamová

kořen slova, předpona a část příponová

rozpozná a správně napíše předponu a předložku zvládá předložky
jejich pravopis
uvědoměle používá a píše i/í a y/ý po obojetných
psaní i/í,y/ý po obojetných souhláskách uvnitř slov,
souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov
vyjmenovaná slova a hledání a dotváření slov
příbuzných
určuje a rozlišuje slovní druhy
slovní druhy ohebné a neohebné

ovládá vzory a skloňování podstatných jmen
ovládá časování sloves

pád,číslo a rod podst.jmen, vzory rodu
středního,ženského a mužského
slovesná osoba, číslo,čas a způsob

respektuje shodu přísudku s podmětem

stavba věty,věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, podmět a přísudek

určí infinitiv a další slovesné tvary

slovesná osoba, číslo,čas a způsob

vyjadřuje rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím

stavba věty,věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, podmět a přísudek
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ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti
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-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

4. ročník
stavba souvětí, souvětí souřadné a podřadné,
spojovací výrazy

vyhledá ve dvojčlenné větě základní skladební dvojici

stavba věty,věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, podmět a přísudek

odliší řeč přímou a uvozovací

řeč přímá a nepřímá,věta uvozovací

sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a své
prožitky
vyhledá v textu požadované informace

vypravování

doplní neúplný text, sestaví osnovu, souvislé
vypravování a popis

vypravování

popis
zpráva

popis

dodržuje pravidla komunikace, vhodně se zapojí do
rozhovoru, udržuje jej a ukončí, postihne významné
rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou výslovností

formy společenského styku

správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy v
jednoduchých písemných projevech, dodržuje
kompoziční a jiné požadavky

dopis
blahopřání
zpráva

blahopřání
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4. ročník

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

sdělí své dojmy z přečteného literárního textu, své
dojmy vyjádří písemně i ústně

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

označí v krátkém odstavci literárního textu
nejdůležitější část, svůj výběr zdůvodní
vypíše z textu informace dle zadání učitele

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

rozliší poezii, prózu, drama

přednáší a volně reprodukuje text, tvoří vlastní text na
dané či vlastní téma

odliší umělecký text od neuměleckého

inzerát
vlastní tvorba
druhy a žánry v literatuře
zpráva
zpráva
dramatizace
vlastní tvorba
druhy a žánry v literatuře
dramatizace
přednes
vlastní tvorba

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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4. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
najde v textu větu, která obsahuje slovo vícevýznamové Význam slov: slovo vícevýznamové

určí v běžných a jednoduchých slovech kořen, předponu Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
a část příponovou a koncovku
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
uvede slova příbuzná k českým slovům
Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
uvede příklady slov odvozených stejnou příponou či
Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
předponou
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
graficky označí ve slovech kořen, slovotvorný základ,
Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
předponu a příponovou část
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
určí pád, číslo, vzor a rod podstatných jmen
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
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ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

5. ročník
určí mluvnické kategorie slovesa – osobu, číslo, způsob, Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
čas
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
vyhledá složené tvary slovesa
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
určí druh a vzor přídavných jmen
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
píše správně koncovky podstatných jmen a přídavných Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
jmen měkkých a tvrdých
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
rozpoznává neohebné slovní druhy (s výjimkou částic) Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
správně píše předložku s/z
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
označí základ podmětu a základ přísudku dvojčlenné
Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
věty
vyjádřený a nevyjádřený
na nevyjádřený podmět odkáže odpovídajícím osobním Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
zájmenem
vyjádřený a nevyjádřený
pozná souvětí

Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
vyjádřený a nevyjádřený
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ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
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-5-1-02 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-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace

5. ročník
Skladba: věta jednoduchá a souvětí
spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo vhodným
spojovacím výrazem
upraví spojení vět v souvětí dle zadání, užije správný
spojovací výraz
píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého
(činného) ve shodě přísudku s podmětem v základních
případech
vymyslí název úryvku textu

Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
vyjádřený a nevyjádřený
Skladba: věta jednoduchá a souvětí

rozhodne, zda je možno dozvědět se z textu danou
informaci
z přečteného textu vyvozuje závěry

Čtení s porozuměním

Pravopis syntaktický

Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a své
Čtení s porozuměním
prožitky
rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro Poznámky a výpisky
jeho smysl
porovná informace ze dvou zdrojů

Poznámky a výpisky

doplní neúplné sdělení

Poznámky a výpisky

opraví neúplné sdělení jiného žáka

Poznámky a výpisky

zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu

Poznámky a výpisky

najde ukázku nespisovných jazykových prostředků v
literárním textu, diskutuje o vhodnosti jejich užití a o
důvodu autora, proč tyto prostředky užil

Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná
komunikace
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ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
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
rozpozná vhodnost použití spisovné či nespisovné
výslovnosti dle situace

Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná
komunikace

vhodně užívá spisovnou a nespisovnou výslovnost dle
komunikační situace

Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná
komunikace

správně aplikuje osvojené gramatické a stylistické
vědomosti a dovednosti při tvorbě vlastního textu

Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis
pracovního postupu,inzerát, zpráva, oznámení,
pozvánka
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě zdůvodní význam osnovy
Celistvost a soudržnost textu
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis
dodržením časové posloupnosti
pracovního postupu,inzerát, zpráva, oznámení,
pozvánka
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě na základě osnovy vypráví příběh nebo popisuje postup Čtení a naslouchání s porozuměním
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
práce
Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis
dodržením časové posloupnosti
pracovního postupu,inzerát, zpráva, oznámení,
pozvánka
Interpretace
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
při skupinové práci najde v reklamě nebo inzerci
Čtení s porozuměním
reklamě
autorovu manipulaci, společný názor zdůvodní a
Tvořivé činnosti s literárním textem
obhajuje
Komunikace žáka s použitím ICT
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
napíše pohádku, povídku, bajku, dotvoří ji obrázky
Diskuse o porozumění textu
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
Tvořivé činnosti s literárním textem
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm
Diskuse o porozumění textu
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
Tvořivé činnosti s literárním textem
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
odliší jednoduché literární, publicistické a populárně
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
neuměleckých textů
naučné texty a svou klasifikaci zdůvodní
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává charakterizuje základní žánry literatury pro děti
Tvořivé činnosti s literárním textem
je
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
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5. ročník

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

pozná v textu zvláštní či zvláštně užité jazykové
prostředky jazyka, za pomoci učitele vysvětlí, proč je
autor užil, popíše, jak na něj působí

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu poezie v
konkrétním textu

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

popíše svými slovy kompozici povídky

Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Beseda o knihách a četbě
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Úvod do kritického čtení
Beseda o knihách a četbě
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Beseda o knihách a četbě
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Beseda o knihách a četbě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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5. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

5.1.2 Německý jazyk

1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

13

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora optimálního rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova
smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností s různými jazyky a podobnými nebo odlišnými kulturami.
Zvolený obsah, metody a formy výuky umožňují rozvíjet osobnost žáka, jeho sociální, multikulturní a
environmentální povědomí.
Naše škola je součástí celosvětové iniciativy „ Školy – partneři budoucnosti“ PASCH (Schulen – Partner der
Zukunft, PASCH). Tato iniciativa je koordinována německým ministerstvem zahraničí a realizována ve
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Název předmětu

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

Německý jazyk
spolupráci s Centrálou pro zahraniční školství (ZfA), Goethe Institutem, Německou akademickou výměnnou
službou (DAAD) a Pedagogickou výměnnou službou (PAD) stálé konference ministrů školství a kultury.
Požadavky na vzdělání ve vzdělávacím oboru německý jazyk odpovídají hlavním myšlenkám iniciativy: získání
perspektiv prostřednictvím vzděláváni, rozšiřování všeobecného rozhledu prostřednictvím vícejazyčnosti,
přístup k jazyku a vzdělání, společné řešení problémů budoucnosti jako mezinárodní studijní komunita.
Němčina je první cizí jazyk , který se žáci učí v rámci oboru Jazyk a jazyková komunikace. S jeho
osvojováním se začíná pod vedením kvalifikovaných českých a německých pedagogů v prvním ročníku.
Školní vzdělávací program v předmětu německý jazyk na 2. stupni kontinuálně navazuje na vzdělávací
program bilingvních tříd na 1. stupni tak, aby žáci 8. a 9. tříd mohli skládat mezinárodně uznávanou
jazykovou zkoušku Německý jazykový diplom, stupeň I. (Deutsches Sprachdiplom Stufe
I.) Vzdělávací obsah v předmětu německý jazyk odpovídá úrovni A1/A2 až B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Při hodnocení výstupů je kladen důraz na ústní i písemný projev žáků, na konverzaci s vyučujícím, rodilým
mluvčím a ve skupině žáků. Hodnotí se aktivita a zapojení do týmové práce. Výsledky výuky jsou dále
ověřovány v praxi na základě účasti v různých soutěžích a projektech s tematikou německého jazyka a na
základě výměnných pobytů a poznávacích zájezdů realizovaných od prvního ročníku.
Výuka probíhá odděleně ve dvou skupinách , do nichž jsou žáci rozděleni na základě své aktuální
jazykové úrovně. Skupiny jsou otevřené, v průběhu školního roku je v případě progresu nebo regresu možný
přechod žáka z jedné skupiny do druhé.
Realizace výuky
Učivo je uspořádáno tak, aby odpovídalo úrovni A1/A2 až B1 Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky. Metody a formy výuky rozvíjejí u žáků komunikativní, sociální a personální kompetenci,
kompetenci k učení a kompetenci k řešení problémů. Žáci se naučí vyjadřovat výstižně, souvisle a
kultivovaně v písemném i ústním projevu, vedou dialog a diskusi v německém jazyce. Naučí se vyhledávat
informace v různých zdrojích a vytvářet prezentace na různá témata. Do výuky je zařazována týmová práce,
žáci jsou vedeni ke spolupráci ve dvojicích a ve skupinách. Německý jazyk je nástrojem komunikace a
prostředkem poznávání každodenního života v německy hovořících zemích.
Obsah učiva přesahuje do dalších vzdělávacích oblastí Český jazyk a literatura, Zeměpis, Dějepis, Hudební
výchova, Výtvarná výchova, Občanská nauka.
Časová dotace činí v 1. a 2. ročníku dvě hodiny týdně, ve 3., 4., 5. ročníku tři hodiny týdně.
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Název předmětu
Integrace předmětů

Německý jazyk

•

Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• zařazujeme do výuky prvky daltonské výuky- žáci se učí pracovat samostatně, ve skupinách na
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
zadaném úkolu, svou práci hodnotí, vzájemně kontrolují a porovnávají, diskutují o eventuelních
kompetence žáků
chybách
• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků, doplňovací cvičení – porovnávání řešení žáka
s řešením správným, oprava chyb na základě porozumění, další práce s chybou
• zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků ( vytváření dialogů dle
vzoru, jazykové hry, ...)
• zadáváme žákům motivační domácí úkoly (zaměřené na reálný život, na jejich vlastní zájmy,
propojení s mimoškolními akcemi školy)
• požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů
• umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty (besídky pro rodiče,
vystoupení na školních akcích)
Kompetence k řešení problémů:
• umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení (např.
vyvození neznámého gramatického jevu na základě jeho opakování ve větším množství příkladových
vět)
• vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace blízké životu (např. příprava na výjezd školy
nebo setkání s žáky z partnerské školy, žák může využít získaných znalostí k samostatnému řešení
problémů v cizojazyčném prostředí, zvyšuje se tak motivace k tomu, aby byl na tyto situace
připraven a jazykově vybaven)
• nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i
využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti (matematické úkoly, porozumění
cizojazyčným návodům, recepty, atd.)
• žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů (kontrolní písemné práce)
• ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky
zvládají
Kompetence komunikativní:
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Název předmětu

Německý jazyk

•

klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování (pomoc žáků prospěchově silnějších
žákům slabším- namixované skupiny, žák učí žáka)
• zařazení komunikativních činností (např. komunikativní kruh, diskuze nad aktuálními problémy,
jazykové hry, atd.) v úvodu hodiny
• využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků, prezentace výsledků skupinové práceplakát, myšlenková mapa (přiměřené k věku žáků)
• uplatňujeme ve výuce brainstorming (v úvodu hodiny) simulace, hraní rolí (rozhovor, scénka,
divadlo-dramatizace příběhu)
• důraz klademe na prožitkové vyučování (využití nabytých vědomostí v praxi)
• navození situací, kdy je nutné porozumění, komunikace, vyžadujeme uplatnění znalostí cizího jazyka
(rozvoj komunikace v cizím jazyce), a to nejen při výuce, ale i při výměnných návštěvách poznávacích
pobytových zájezdech, besedách
• zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou
populací (spolupráce a společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost).
Kompetence sociální a personální:
• volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících
kvalit, individuální požadavky na jednotlivé žáky - snaha o dosažení osobního maxima, volení úkolů
umožňujících vzájemnou inspiraci
• od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a
nutnost vzájemné pomoci (práce v různých skupinách, někdy na základě losu – hodnocení v rámci
celé skupiny/silnější pomáhají slabším)
• vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině
(všichni členi skupiny jsou aktivní, každý musí být užitečný ve snaze dosáhnout společného cíle),
vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu (dvojice, skupiny, třída,
škola)
• využíváme diskusního kruhu, panelové diskuse, řízené diskuse, prezentace názorů žáků
• učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě (příprava setkávání), vzájemnou pomoc
při učení
• žákům je poskytována možnost dle vlastního uvážení projevit své pocity a nálady

45

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Název předmětu

Německý jazyk

•

do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny (u příležitosti svátků jak českých, tak
německých), prvky daltonské výuky, kooperativní vyučování
• výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) - využíváno je
prožitkové vyučování
• ve výuce jsou využívány jazykové hry, na jejichž tvorbě se podílejí také sami žáci (příprava činnosti
pro spolužáky - křížovka, rébus, slovní hra, atd.)
• v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starších a mladších
žáků, akce pro rodiče a veřejnost
Kompetence občanské:
• vytváření některých pravidel třídy v německém jazyce (např. při návštěvě žáků ze zahraniční školy)
• komunikativní kruh - možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění, vyjádřit vlastní názor) ve výuce je
používána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení, využíváme
prožitkové vyučování
• zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života;
• organizujeme celoškolní projektové dny, zapojujeme se do mezinárodních projektů
• na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí
• pořádáme akce připomínající lidové tradice (vánoční den, velikonoční den) jak české, tak tradice
německy mluvících zemí, tradice srovnáváme, hledáme společné a odlišné znaky
Kompetence pracovní:
• motivujeme žáky k plnění dobrovolných domácích úkolů, podněcujeme zájem o jazyk, prezentujeme
německý jazyk jako nástroj k širšímu vnímání světa, jako prostředek k získávání informací
• možnost volby je u žáků rozvíjena již na 1. stupni, a to hlavně díky daltonské výuce, na 2. stupni
volbou volitelných předmětů, kroužků
• získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým životem
• zdůrazňujeme uplatnění jazyka v různých pracovních profesích, na konkrétních příkladech (diskuze,
dialog, exkurze, hraní rolí, ...) si ukazujeme, jak může být znalost cizího jazyka v budoucím povolání
užitečná
• žádnou prací žáky netrestáme
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Německý jazyk
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
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se na základě poslechu imituje a vyslovuje foneticky
kterými se v průběhu výuky setkal
správně ( v přiměřeném rozsahu slovní zásoby)

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální
vizuální předlohy
předlohy
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

čte foneticky správně jednotlivá slova a krátké věty

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na
ně reaguje

Učivo
Zvuková stránka jazyka: suprasegmentální jevy (větná
intonace) segmentální jevy s důrazem na jevy odlišné
od mateřského jazyka (zavřené dlouhé e, o,
zaokrouhlené ö, ü, eu, diftong ei/ai, redukované e,
zadopatrové ng Ich-Laut, Ach-Laut, vokalizované
''r/er'', aspirované souhlásky p, t, k , němé h, asimilace
a ráz)
Grafická stránka jazyka a pravopis: postupné
osvojování psaní malých a velkých písmen a
specifických písmen německé abecedy (přehlásky, ß)
Zvuková stránka jazyka: suprasegmentální jevy (větná
intonace) segmentální jevy s důrazem na jevy odlišné
od mateřského jazyka (zavřené dlouhé e, o,
zaokrouhlené ö, ü, eu, diftong ei/ai, redukované e,
zadopatrové ng Ich-Laut, Ach-Laut, vokalizované
''r/er'', aspirované souhlásky p, t, k , němé h, asimilace
a ráz)
Mluvnice:
Tvarosloví podstatná jména, rod podstaných jmen
(pouze lexikálně), člen určitý a neurčitý v nominativu
(převážně lexikálně) přídavná jména (v přísudku)
zájmena osobní (akcent na ich, du, wir), tázací (wer,
was, wo, wie, wann), ukazovací (der, die, das),
přivlastňovací (mein - dein) - v jednotném čísle slovesa
- sein, haben a vybraná nejužívanější slovesa
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Německý jazyk

1. ročník

(oznamovací způsob, přítomný čas - časování ich, du,
wir) příslovce - základní příslovce místa, popř. času
citoslovce - wau, miau, muh, pfui....
Skladba:
jednoduchá věta oznamovací a tázací slovosled v
těchto větách jednoduché pokyny v souvislosti s
vyučovacím procesem (věta rozkazovací - pouze
pasivně, porozumění)
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí jednoduchým projevům vyučujícího a krátkým Slovní zásoba: základní výrazy z vymezených
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
projevům dialogickým (projevy neobsahují neznámá
tematických okruhů v rozsahu cca. 250 lexikálních
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
slova) reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené
jednotek slovní zásoba potřebná pro porozumění
mikromonology a mikrodialogy recituje krátkou říkanku, pokynům spojených s vyučovacím procesem
básničku, zazpívá několik písní
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se pozdraví, rozloučí se, poděkuje, stručně se představí,
Témata: pozdravy, osobní údaje, věk, moje rodina,
kterými se v průběhu výuky setkal
jednoduchým způsobem představí svou rodinupo,
barvy, zvířata, škola, školní potřeby, ovoce, zelenina,
jmenuje minimálně 10 zvířat, pojmenuje části těla, umí dny v týdnu, měsíce, roční období, čísla, části těla
názvy ročních období, měsíců a dnů v týdnu, pojmenuje
několik druhů ovoce a zeleniny, pojmenuje školní
potřeby, které používá, pojmenuje základní barvy,
počítá do 10
Německý jazyk
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
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se na základě poslechu imituje a vyslovuje foneticky
kterými se v průběhu výuky setkal
správně (v přiměřeném rozsahu slovní zásoby)

Učivo
Zvuková stránka jazyka: suprasegmentální jevy (větná
intonace) segmentální jevy s důrazem na jevy odlišné
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Německý jazyk

2. ročník

od mateřského jazyka (zavřené dlouhé e, o,
zaokrouhlené ö, ü, diftongy ei/ai, eu, redukované e,
zadopatrové ng Ich-Laut, Ach-Laut, vokalizované
''r/er'', aspirované souhlásky p, t, k , němé h, asimilace
a ráz)
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
čte foneticky správně jednotlivá slova a krátké věty
Zvuková stránka jazyka: suprasegmentální jevy (větná
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
intonace) segmentální jevy s důrazem na jevy odlišné
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
od mateřského jazyka (zavřené dlouhé e, o,
oporu
zaokrouhlené ö, ü, diftongy ei/ai, eu, redukované e,
zadopatrové ng Ich-Laut, Ach-Laut, vokalizované
''r/er'', aspirované souhlásky p, t, k , němé h, asimilace
a ráz)
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na Mluvnice:
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
ně reaguje
Tvarosloví podstatná jména, rod podstaných jmen
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
(pouze lexikálně), člen určitý a neurčitý v nominativu
(převážně lexikálně) přídavná jména v přísudku
zájmena osobní (akcent na ich, du, wir, ihr), tázací
(wer, was, wo, wie, wann), ukazovací (der, die, das),
přivlastňovací (mein - dein) - v jednotném čísle
číslovky základní do 20 slovesa - vybraná nejužívanější
slovesa, nepravidelná a modální (oznamovací způsob,
přítomný čas - singular, plural wir -lexikálně), vybraná
slovesa v imperativu příslovce - základní příslovce
místa, popř. času citoslovce - wau, miau, muh, pfui....
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
Skladba jednoduchá věta oznamovací a tázací,
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
souvisejícím s organizací vyučovacího procesu a reaguje zjišťovací otázka slovosled v těchto větách jednoduché
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
na ně verbálně i neverbálně
pokyny v souvislosti s vyučovacím procesem (věta
rozkazovací 2. os. sig. a pl. - pasivně)
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí jednoduchým projevům vyučujícího a krátkým Slovní zásoba: základní výrazy z vymezených
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
projevům dialogickým (projevy neobsahují neznámá
tematických okruhů v rozsahu cca. 250 lexikálních
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
slova)
jednotek slovní zásoba potřebná pro porozumění
pokynům spojených s vyučovacím procesem, popř. k
memorování básní a písní
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Německý jazyk
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

2. ročník
reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené
mikromonology a mikrodialogy

Skladba jednoduchá věta oznamovací a tázací,
zjišťovací otázka slovosled v těchto větách jednoduché
pokyny v souvislosti s vyučovacím procesem (věta
rozkazovací 2. os. sig. a pl. - pasivně)
užíváním otázek získává potřebné informace
Skladba jednoduchá věta oznamovací a tázací,
zjišťovací otázka slovosled v těchto větách jednoduché
pokyny v souvislosti s vyučovacím procesem (věta
rozkazovací 2. os. sig. a pl. - pasivně)
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v Skladba jednoduchá věta oznamovací a tázací,
průběhu výuky setkal
zjišťovací otázka slovosled v těchto větách jednoduché
pokyny v souvislosti s vyučovacím procesem (věta
rozkazovací 2. os. sig. a pl. - pasivně)
zná říkanky, básničky a reprodukuje je se správnou
Slovní zásoba: základní výrazy z vymezených
výslovností, zazpívá několik písní
tematických okruhů v rozsahu cca. 250 lexikálních
jednotek slovní zásoba potřebná pro porozumění
pokynům spojených s vyučovacím procesem, popř. k
memorování básní a písní
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální
Grafická stránka jazyka a pravopis: postupné
předlohy
osvojování psaní malých a velkých písmen a
specifických písmen německé abecedy (přehlásky, ß,
w) přepis německých hlásek do grafické podoby
Konkrétní komunikační dovednosti - žák umí: pozdravit Témata: pozdravy, oslovení, představení se osobní
a rozloučit se, poděkovat, představit sebe a svou
údaje, věk rodina a přátelé barvy zvířata dny v týdnu,
rodinu, své kamarády, zeptat se na základní osobní
měsíce, roční období svátky a zvyky hry a druhy sportu
údaje, vést jednoduché dialogy o rodině, pojmenovat
abeceda číslovky 1 - 20 internacionalismy
několik her a vyzvat ke hře, popsat obrázek, přiměřeně
své jazykové úrovni vyprávět o svém volném čase,
počítat do 20, ví, kde bydlí a zná svou adresu

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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3. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vyslovuje a čte foneticky správně (v přiměřeném
rozsahu slovní zásoby)

Učivo
Zvuková stránka jazyka: suprasegmentální jevy (větná
intonace) segmentální jevy s důrazem na jevy odlišné
od mateřského jazyka (zavřené dlouhé e, o,
zaokrouhlené ö, ü, diftongy ei/ai, eu, redukované e,
zadopatrové ng Ich-Laut, Ach-Laut, vokalizované
''r/er'', aspirované souhlásky p, t, k , němé h, asimilace
a ráz)
rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na Mluvnice:
ně reaguje
Tvarosloví podstatná jména, rod podstaných jmen
(pouze lexikálně), člen určitý a neurčitý v nominativu a
akuzativu (převážně lexikálně), plural přídavná jména
v přísudku zájmena osobní (akcent na ich, du, wir, ihr)
- v akuzativu, tázací (wer, was, wo, wie, wann),
ukazovací (der, die, das), přivlastňovací (mein - dein) v jednotném čísle číslovky základní do 100, základní
početní úkony slovesa - vybraná nejužívanější slovesa,
nepravidelná a modální (oznamovací způsob,
přítomný čas - singular, plural wir ), imperativ
příslovce - základní příslovce místa, popř. času
citoslovce - wau, miau, muh, pfui....
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
Slovní zásoba: základní výrazy z vymezených
souvisejícím s organizací vyučovacího procesu, včetně tematických okruhů v rozsahu cca. 500 lexikálních
návodu na typické činnosti a aktivity, a reaguje na ně
jednotek slovní zásoba potřebná pro porozumění
verbálně i neverbálně
pokynům spojených s vyučovacím procesem
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova či slovního Grafická stránka jazyka a pravopis: psaní malých a
spojení
velkých písmen a specifických písmen německé
abecedy (přehlásky, ß, w) přepis německých hlásek do
grafické podoby
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CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

3. ročník
používá abecední slovník

Grafická stránka jazyka a pravopis: psaní malých a
velkých písmen a specifických písmen německé
abecedy (přehlásky, ß, w) přepis německých hlásek do
grafické podoby
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného
Slovní zásoba: základní výrazy z vymezených
textu (monologu, dialogu), který je pronášen pomalu s tematických okruhů v rozsahu cca. 500 lexikálních
pečlivou výslovností, pokud má dostatek času pro
jednotek slovní zásoba potřebná pro porozumění
porozumění
pokynům spojených s vyučovacím procesem
reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené
Skladba jednoduchá věta oznamovací a tázací,
mikromonology a mikrodialogy
zjišťovací otázky, rozkazovací věty slovosled v těchto
větách záporné věty s nicht a nichts
užíváním otázek získává potřebné informace
Skladba jednoduchá věta oznamovací a tázací,
zjišťovací otázky, rozkazovací věty slovosled v těchto
větách záporné věty s nicht a nichts
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v Skladba jednoduchá věta oznamovací a tázací,
průběhu výuky setkal
zjišťovací otázky, rozkazovací věty slovosled v těchto
větách záporné věty s nicht a nichts
zná říkanky, básničky a reprodukuje je se správnou
Slovní zásoba: základní výrazy z vymezených
výslovností, zazpívá několik písní píše slova a krátké
tematických okruhů v rozsahu cca. 500 lexikálních
věty na základě textové a vizuální předlohy
jednotek slovní zásoba potřebná pro porozumění
pokynům spojených s vyučovacím procesem
Konkrétní komunikační dovednosti - žák umí: pozdravit, Témata: pozdravy, oslovení, představení se škola,
rozloučit se, poděkovat, požádat o pomoc, popřát k
vyučování, naše třída, školní potřeby a předměty
Vánocům, Novému roku, Velikonocím a k narozeninám, činnosti ve škole oblečení, móda, barvy hry, zábava,
představit svou třídu a učitele, hovořit stručně o
koníčky, volný čas dny v týdnu, měsíce, roční období,
vybavení třídy, pojmenovat školní potřeby a hovořit o denní režim, hodiny (základní pojmy) svátky a zvyky,
nich, pojmenovat a zhodnotit oblečení, vést krátké
narozeniny číslovky do 100
dialogy o oblečení, pojmenovat hračky a popsat je,
přiměřeně své jazykové úrovni vyprávět o svém volném
čase a denním režimu, číst, psát a užívat číslovky do
100, hovořit o tom, co kdo dělá nebo by chtěl dělat
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí slovům a jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
souvisejícím s organizací vyučovacího procesu

Učivo
Mluvnice:
Tvarosloví podstatná jména, rod podstaných jmen,
nominativ a akuzativ v sg. a pl. (zpočátku lexikálně),
genitiv u jmen přídavná jména v přísudku zájmena
osobní v dativu a akuzativu, tázací, ukazovací,
přivlastňovací zájmena číslovky základní do 1 000,
základní početní úkony slovesa - časování
pravidelných sloves, pomocných a užívaných
nepravidelných, modální a slovesa s odlučitelnými
předponami, imperativ příslovce - příslovce místa,
času, tázací příslovce předložky (ustálená spojení s
podst. jm.) citoslovce
Mluvnice:
Tvarosloví podstatná jména, rod podstaných jmen,
nominativ a akuzativ v sg. a pl. (zpočátku lexikálně),
genitiv u jmen přídavná jména v přísudku zájmena
osobní v dativu a akuzativu, tázací, ukazovací,
přivlastňovací zájmena číslovky základní do 1 000,
základní početní úkony slovesa - časování
pravidelných sloves, pomocných a užívaných
nepravidelných, modální a slovesa s odlučitelnými
předponami, imperativ příslovce - příslovce místa,
času, tázací příslovce předložky (ustálená spojení s
podst. jm.) citoslovce
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4. ročník

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, rozumí jednoduchému poslechovému textu
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici pronášenému pomalu a zřetelně, rozumí jednoduchým
vizuální oporu
souvislým projevům rodilého mluvčího (monolog,
dialog), i když obsahují neznámé výrazy, které pochopí z
kontextu, situace nebo na základě internacionalismů
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
čte nahlas a plynule a foneticky správně jednoduché
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným texty se známou slovní zásobou
tématům
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci,
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným pokud má dostatek času pro porozumění
tématům
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
používá dvojjazyčný slovník, popř. jazykové aplikace v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným PC, mobilu a tabletu
tématům
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se zapojí se do jednoduchých dialogů
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Slovní zásoba: základní slovní zásoba v komunikačních
situacích z vymezených tematických okruhů v rozsahu
cca. 850 lexikálních jednotek práce se slovníkem

Grafická stránka jazyka a pravopis: rozlišování zvukové
a grafické podoby slov, pravopis osvojované slovní
zásoby
Grafická stránka jazyka a pravopis: rozlišování zvukové
a grafické podoby slov, pravopis osvojované slovní
zásoby
Grafická stránka jazyka a pravopis: rozlišování zvukové
a grafické podoby slov, pravopis osvojované slovní
zásoby
Skladba jednoduchá věta oznamovací a tázací,
zjišťovací otázky, rozkazovací věty slovosled v těchto
větách, větný rámec, rámcová konstrukce záporné
věty s nicht a nichts x kein
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se užíváním otázek získává potřebné informace, sám
Skladba jednoduchá věta oznamovací a tázací,
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
zjišťovací otázky, rozkazovací věty slovosled v těchto
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
samotného, rodiny, školy, volného času
větách, větný rámec, rámcová konstrukce záporné
věty s nicht a nichts x kein
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
je schopen jednoduchého monologického projevu
Zvuková stránka jazyka: suprasegmentální jevy (větná
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
týkajícího se jeho samotného a dalších osvojovaných
intonace) segmentální jevy s důrazem na zamezení
volného času a dalších osvojovaných témat
témat
interference mateřského jazyka (koncové -er, st, sp na
začátku slov, výslovnost ß x ss), přehlásky
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých napíše jednoduchými větami krátký text o sobě, rodině, Grafická stránka jazyka a pravopis: rozlišování zvukové
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
škole a koníčcích, jednoduché blahopřání, vzkaz, dopis, a grafické podoby slov, pravopis osvojované slovní
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
email vyplní osobní údaje do formuláře
zásoby
života
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
recituje básničky, popř. interpretuje krátké texty
Slovní zásoba: základní slovní zásoba v komunikačních
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální (dramatizace, improvizace pohádek a příběhů), zazpívá situacích z vymezených tematických okruhů v rozsahu
oporu
několik písní
cca. 850 lexikálních jednotek práce se slovníkem
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CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

4. ročník
Konkrétní komunikační dovednosti - žák umí: vyjádřit
své přání, požádat o pomoc popřát k Vánocům,
Novému roku, Velikonocím, k narozeninám někoho
pozvat něco přijmout či odmítnout, řešit běžné
problémy pojmenovat části těla, přiměřeně své
jazykové úrovni hovořit o svém zdraví pojmenovat
druhy jídla a pití, objednat si, nakupovat pojmenovat a
popsat zvířata přiměřeně své jazykové úrovni vyprávět
o péči o domácí zvíře

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

Témata: lidské tělo, zdraví a nemoc, zdravý životní styl
jídlo a pití rodina a domácí zvířata nakupování dny v
týdnu, vyjadřování času, datum svátky a zvyky,
narozeniny, dárky a oslavy číslovky do 1 000 příroda,
ochrana přírody

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí slovům a větám se vztahem k osvojovaným
tématům

rozumí pokynům a otázkám učitele souvisejícím s
organizací vyučovacího procesu

Učivo
Mluvnice: Tvarosloví podstatná jména, rod
podstaných jmen, nominativ a akuzativ v sg. a pl.,
genitiv u jmen přídavná jména v přísudku a doplňku
zájmena osobní, tázací, ukazovací, přivlastňovací
zájmena číslovky základní, základní početní úkony
slovesa - časování pravidelných, nepravidelných,
modálních sloves, sloves s odlučitelnými předponami,
imperativ, préteritum sein a haben příslovce příslovce místa, času, tázací příslovce předložky se 3. a
4. pádem, spojky, citoslovce
Mluvnice: Tvarosloví podstatná jména, rod
podstaných jmen, nominativ a akuzativ v sg. a pl.,
genitiv u jmen přídavná jména v přísudku a doplňku
zájmena osobní, tázací, ukazovací, přivlastňovací
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5. ročník

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, rozumí poslechovému textu pronášenému pomalu a
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici zřetelně, rozumí jednoduchým souvislým projevům
vizuální oporu
rodilého mluvčího (monolog, dialog), i když obsahují
neznámé výrazy, které pochopí z kontextu, situace nebo
na základě internacionalismů
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
čte nahlas a plynule a foneticky správně texty se
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným známou slovní zásobou
tématům
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
vyhledá v textu potřebnou informaci, pokud má
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným dostatek času pro porozumění
tématům
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
používá dvojjazyčný slovník, popř. jazykové aplikace v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným PC, mobilu a tabletu
tématům
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se zapojí se do dialogů
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

zájmena číslovky základní, základní početní úkony
slovesa - časování pravidelných, nepravidelných,
modálních sloves, sloves s odlučitelnými předponami,
imperativ, préteritum sein a haben příslovce příslovce místa, času, tázací příslovce předložky se 3. a
4. pádem, spojky, citoslovce
Slovní zásoba: slovní zásoba v komunikačních situacích
z vymezených tematických okruhů v rozsahu cca. 1
100 lexikálních jednotek práce se slovníkem

Grafická stránka jazyka a pravopis: rozlišování zvukové
a grafické podoby slov, pravopis osvojované slovní
zásoby
Grafická stránka jazyka a pravopis: rozlišování zvukové
a grafické podoby slov, pravopis osvojované slovní
zásoby
Grafická stránka jazyka a pravopis: rozlišování zvukové
a grafické podoby slov, pravopis osvojované slovní
zásoby
Skladba věta oznamovací a tázací, zjišťovací otázky,
rozkazovací věty slovosled v těchto větách, větný
rámec, rámcová konstrukce jednoduché souvětí
záporné věty s nicht a nichts x kein
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se užíváním otázek získává potřebné informace, odpovídá Skladba věta oznamovací a tázací, zjišťovací otázky,
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších na otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
rozkazovací věty slovosled v těchto větách, větný
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
volného času, města a země, ve kt. žije
rámec, rámcová konstrukce jednoduché souvětí
záporné věty s nicht a nichts x kein
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
je schopen monologického projevu týkajícího se jeho
Zvuková stránka jazyka: suprasegmentální jevy (větná
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
samotného a dalších osvojovaných témat
intonace) segmentální jevy s důrazem na zamezení
volného času a dalších osvojovaných témat
interference mateřského jazyka (koncové -er, st, sp na
začátku slov, výslovnost ß x ss), přehlásky
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Německý jazyk

5. ročník

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

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

recituje básničky, popř. interpretuje krátké texty
(dramatizace, improvizace pohádek a příběhů), zazpívá
několik písní
Konkrétní komunikační dovednosti - žák umí: vyjádřit
své přání, požádat o pomoc, popsat cestu popřát ke
svátkům, k narozeninám někoho pozvat něco přijmout
či odmítnout, řešit běžné problémy přiměřeně své
jazykové úrovni hovořit o svém zdraví, koníčcích,
sbírkách pojmenovat druhy dopravních prostředků,
orientovat se ve městě, nakupovat přiměřeně své
jazykové úrovni vyprávět o městě, zemi, kde žije

Grafická stránka jazyka a pravopis: rozlišování zvukové
a grafické podoby slov, pravopis osvojované slovní
zásoby
Grafická stránka jazyka a pravopis: rozlišování zvukové
a grafické podoby slov, pravopis osvojované slovní
zásoby
Slovní zásoba: slovní zásoba v komunikačních situacích
z vymezených tematických okruhů v rozsahu cca. 1
100 lexikálních jednotek práce se slovníkem
Témata: zdraví a nemoci, zdravý životní styl,
nakupování, supermarket koníčky, sbírky orientace ve
městě, popis cesty, dopravní prostředky město, země,
ve kt. žijeme

5.1.3 Anglický jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
2
Povinný

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

6

Anglický jazyk
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Anglický jazyk
Ve všech ročnících se snažíme postupně a rovnoměrně rozvíjet všechny klíčové kompetence tak, aby
se žáci naučili domluvit se jednoduchým způsobem odpovídajícím jejich věku a jazykové úrovni, rozuměli
jednoduchým textům a zřetelně vyslovovaným promluvám. Žák rozumí čtenému textu v přiměřeném
rozsahu, reprodukuje text, promluvu a konverzaci, zdokonaluje se i v písemném projevu (zejména ve třídách
s intenzivní výukou jazyků).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Při výuce jsou u žáka rozvíjeny všechny složky jazyka, tj. čtení, psaní, mluvní projev i poslech.
předmětu (specifické informace o předmětu Gramatika není cíl, ale prostředek, jak toho dosáhnout, s gramatikou se pak tvořivě pracuje na 2. stupni. Žák
důležité pro jeho realizaci)
si během výuky buduje logický systém jazyka, který mu umožní odhadnout nejlepší způsob, jak se vyjádřit,
když nebude znát příslušný obrat nebo si nebude moci vzpomenout. Cíle výuky se pochopitelně liší podle
ročníku, který žák navštěvuje a podle hodinové dotace.
Předmět je dotován ve 3. - 5. ročníku dvěma hodinami týdně.
Integrace předmětů
• Další cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• využíváme miniportfolia a portfolia učebnic a pracovních sešitů žáků, abychom podpořili jejich
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
sebekontrolu a sebehodnocení
kompetence žáků
• zpracováním různorodých projektů docilujeme aplikace teoretických poznatků a požadujeme jejich
prezentaci
• žákům ve vhodných případech v rámci hodin konverzace umožňujeme a doporučujeme realizovat
vlastní nápady a náměty
• motivujeme žáky k účasti na konverzačních soutěžích
Kompetence k řešení problémů:
• simulujeme reálné situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy – nakupování, orientace ve
městě, seznamování, objednávání v restauraci, atd.
• podporujeme uvědomění a užití mezipředmětových vztahů - aplikace znalostímatematiky (základní
mat. operace, převod jednotek)
Kompetence komunikativní:
• nedílnou součástí výuky je práce ve dvojicích a menších skupinách, které plní zadané úkoly
• výsledky jsou prezentovány (před spolužáky), vystaveny (např. na nástěnkách) a u nejstarších žáků
i formou prezentace pro mladší žáky
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Název předmětu

Anglický jazyk

•

Způsob hodnocení žáků

žáci mají možnost samostatné ústní i písemné prezentace (např. aktuální dění doma i ve světě,
svátky a výročí jsou probírány formou řízené diskuse)
• vyžadujeme využití mimoučebnicových zdrojů pro získávání informací – časopis, internet, knižní
zdroje
• ve výuce slovní zásoby i gramatiky hraje významnou roli simulace, hraní rolí a brainstorming
• třídy s intenzivní výukou a vybraní žáci ze tříd s klasickou výukou se mohou zúčastnit poznávacích
zájezdů do Velké Británie
Kompetence sociální a personální:
• některé projekty a aktivity jsou koncipovány přímo k rozvoji těchto kompetencí, a proto členy
skupin někdy určuje učitel
• diskutujeme o kulturních stereotypech a o zvycích a tradicích jednotlivých národů
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků při učení.
• při výuce využíváme hry
Kompetence občanské:
• diskutujeme o školním řádu (aplikace modálních sloves), o bezpečnosti silničního provozu, o
pravidlech slušného chování
• vedeme žáky ke zvládání praktických dovedností (vyplnění formuláře, psaní dopisu, mailu)
• srovnáváme lidové tradice anglicky mluvících i jiných zemí s českými
Kompetence pracovní:
• v rámci jednotlivých témat seznamujeme žáky s různými profesemi
• zejména v rámci rozšiřování slovní zásoby umožňujeme žákům podílet se na výrobě pomůcek do
výuky
Při hodnocení se přihlíží k úrovni všech jazykových dovedností (zvládnutí jednotlivých výstupů),
splnění konkrétních úkolů a požadavků vyučujícího, zapojení do týmové práce a aktivní práce v hodině. Na
prvním stupni je kladen důraz více na receptivní než na produktivní jazykové dovednosti (je pak vyrovnáno
na druhém stupni).

59

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá pozdravy
představuje se
prezentuje anglický dialog
vyjmenovává barvy a číslovky do 10

Učivo
Pozdravy
Pozdravy
dialog
dialog

hláskuje slova anglickou abecedou

barvy
číslovky 0-10
Abeceda

reaguje na jednoduché otázky a pokyny

jednoduché anglické pokyny

rozeznává jednotné a množné číslo podstatných jmen

Jednotné a množné číslo podstatných jmen

pojmenovává předměty, které vidí ve třídě

slovní zásoba na téma třída

říká číslovky 11-20

Číslovky 11 – 20

tvoří jednoduché věty

sloveso to be - otázka, zápor, krátké odpovědi, sloveso
to be
Popis osoby, přídavná jména vyjadřující vlastnosti lidí
Popis domu a bytu, slovní zásoba na téma domov a
bydlení
Zájmena osobní a přivlastňovací
Popis osoby, přídavná jména vyjadřující vlastnosti lidí
zájmena his a her
Zájmena osobní a přivlastňovací

popisuje osobu jednoduchými větami
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Anglický jazyk

3. ročník
rozšiřuje si slovní zásobu na téma rodina
odpovídá na otázku Kolik je ti let

zná číslovky 21 -100
jednoduchými větami popisuje svůj dům či byt

odpovídá na otázku: Odkud jsi
hovoří o svých oblíbených hračkách
odpovídá na otázku Kde je…

vyhledává rozdíly na obrázku
rozšiřuje si slovní zásobu a dovídá se různé zajímavosti
na téma Vánoce
zpívá tradiční anglickou vánoční koledu

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Zájmena osobní a přivlastňovací
rodinní příslušníci
dialog
sloveso to be - otázka, zápor, krátké odpovědi, sloveso
to be
číslovky do 100
Popis domu a bytu, slovní zásoba na téma domov a
bydlení
Zájmena osobní a přivlastňovací
Vazba Where are you from?
Slovní zásoba na téma hračky
neurčitý člen (a, an)
Popis domu a bytu, slovní zásoba na téma domov a
bydlení
místní předložky
Vazba there is, there are
Slovní zásoba a různé zajímavosti na téma Vánoce
rozdíly ve slavení Vánoc v různých zemích
vánoční koledy

4. ročník

•
•
•
•
•
•

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

4. ročník
ŠVP výstupy
používá slovní zásobu na téma lidé

vyplňuje formulář s osobními údaji

Učivo
Popis osoby
části obličeje
části těla
části obličeje
části těla
Popis osoby
popis kamaráda
Vyplňování osobních údajů

užívá slovní zásobu na téma domácí zvířátka

Popis zvířete

hovoří o svých mazlíčcích

sloveso to have got
Popis zvířete
slovní zásoba na téma domácí mazlíčci
Popis zvířete

pojmenovává anglicky části lidského těla
stručně popisuje sám sebe a svého kamaráda

popisuje anglicky zvíře
porovnává informace o domácích mazlíčcích ve Velké
Británii a v ČR
používá sloveso CAN
říká co umí/neumí

sloveso to have got
Popis zvířete
slovní zásoba na téma domácí mazlíčci
sloveso Can

vyjmenovává základní slovíčka z oblasti jídla a pití

sloveso Can
druhy sportů
hudební nástroje
druhy sportů
hudební nástroje
druhy knih a filmů
jídlo, pití, britská snídaně

říká co lidé v Británii rádi/neradi jedí

sloveso like, love, hate

ptá se spolužáků na oblíbené jídlo a pití

jídlo, pití, britská snídaně

ovládá novou slovní zásobu z oblasti koníčků a sportů
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Anglický jazyk

4. ročník
přítomný prostý čas
vyjmenovává roční období a stručně je charakterizuje

roční období

vyjmenovává různé druhy tiskovin ke čtení

druhy knih a filmů

používá sloveso PLAY s určitými výrazy
vyjmenovává dny v týdnu

druhy sportů
hudební nástroje
předložky In, On,

vyjmenovává všechny školní učební předměty v AJ

názvy školních předmětů

říká, který předmět má/nemá rád

sloveso like, love, hate

ptá se kolik je hodin

čas- hodiny

popisuje svůj denní program

činnosti během dne
denní rutina
velikonoční slovní zásoba

pojmenovává symboly Velikonoc
používá vazbu THERE IS/ARE

kreslí kraslici podle pokynů - nahoře, dole, uprostřed

počasí

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

vazba there is/ there are
předložky místa
popis obrázku
vazba there is/ there are
předložky místa
velikonoční slovní zásoba
popis obrázku
počasí

5. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Anglický jazyk

5. ročník

•
•
•

RVP výstupy

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozlišuje druhy oblečení
popisuje co má na sobě

Učivo
druhy oblečení

užívá sloveso WEAR

sloveso mít na sobě
vzhled oblečení
přítomný průběhový čas

hádá osobu dle popisu oblečení

Ceny

říká kde bydlí a odkud pochází

názvy zemí, národnosti, jazyky

vyjmenovává země Evropy

Zeměpisné výrazy- kontinenty, země

vyjmenovává několik zaměstnání a říká, co dělají jeho
rodiče
popisuje náplň profesí

povolání a činnosti v nich

rozumí právě prováděným činnostem

Předložky místa

vypráví o tom, kdo co dělá na obrázku

přítomný prostý vs přítomný průběhový čas

zapojí se do rozhovoru o profesi rodičů či jiných
příbuzných
vyjadřuje, že by rád něco dělal ve všech osobách

povolání a činnosti v nich

objednává si v restauraci a ptá se druhých

Ceny
Sloveso have v minulém prostém čase v oznamovací
větě
Řadové číslovky

ovládá slovní zásobu na téma nakupování, kterou
vyhledává ve slovníku odpovídá kolik co stojí
ptá se kolik co stojí
rozumí a používá slovní zásobu obchodů

Sloveso would like (oznámení, otázka)

přítomný průběhový čas

Řadové číslovky
přítomný prostý vs přítomný průběhový čas
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Anglický jazyk

5. ročník
rozumí popisu umístění obchodů

přítomný prostý vs přítomný průběhový čas

sdělí jak jsou v ulici umístěny obchody

přítomný prostý vs přítomný průběhový čas

určuje datum

Řadové číslovky

ovládá názvy měsíců a ročních období

Řadové číslovky

používá řadové číslovky

Řadové číslovky

formuluje, kdy se narodil, a na totéž se ptá spolužáků

Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
otázka)
pomocí minulého času slovesa to be popisuje dějepisné Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
události
otázka)
napíše pozvánku na narozeninovou oslavu
Otázky v minulosti
ptá se kde kdo byl a také tak odpovídá

Otázky v minulosti

užívá sloveso have v minulém prostém čase v
oznamovací větě
popisuje zvířata, kde a jak žijí

Otázky v minulosti
Pravidelná slovesa (minulý čas oznamovací, tázací,
krátké odpovědi)
Předložky místa

popisuje cestu a farmu

Předložky místa

rozumí mluvenému slovu kudy se směrovat v ZOO

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t

rozumí písemnému i ústnímu popisu zvířat a jejich
charakteristice
ptá se kde zvířata žijí

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t

krátce odpovídá kladně i záporně na otázky BYL/A

Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
otázka)
Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
otázka)
Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t

zeptá se a odpoví co bylo před x lety nebo minulý
týden/ mesíc atd
v minulém čase vyjadřuje, co uměl, měl a kde byl a na
totéž se ptá jiných členů rodiny

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t
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Anglický jazyk

5. ročník
rozumí popisu osob a jejich minulosti

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t

vede rozhovor na téma minulosti a schopností

Nepravidelná slovesa (minulý čas oznamovací- went,
saw, bought).
tvoří minulý čas určitých sloves
Nepravidelná slovesa (minulý čas oznamovací- went,
saw, bought).
hovoří o tom, co měl rád, neměl rád, nesnášel, hrál, šel, Nepravidelná slovesa (minulý čas oznamovací- went,
viděl a koupil
saw, bought).
užívá ve větách minulý čas k popisu osob
Nepravidelná slovesa (minulý čas oznamovací- went,
saw, bought).
ptá se a odpovídá na minulost
Měsíce
Pravidelná slovesa (minulý čas oznamovací, tázací,
krátké odpovědi)
Nepravidelná slovesa (minulý čas oznamovací- went,
saw, bought).

5.1.4 Matematika a její aplikace

1. ročník
4
Povinný

2. ročník
4
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
4
Povinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

20

Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematice je v 1. a 2. ročníku věnováno po 4 vyučovacích hodinách týdně a ve 3., 4. a 5. ročníku
po 5 hodinách týdně.
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Název předmětu

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

Matematika a její aplikace
Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Rozvíjí intelektuální
schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku.
Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Žáci si
postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologie, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací oblast
je rozdělena na čtyři tematické okruhy:
Číslo a početní operace – žáci si osvojují aritmetické operace, učí se získávat číselné údaje měřením,
odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním.
Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, učí se, že změnou může být
růst i pokles. Seznamují se s grafy, diagramy, tabulkami.
Geometrie v rovině a prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné
situace, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (v prostoru).
Nestandardní aplikační úlohy a problémy – žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, řeší
číselné a obrázkové řady, logické čtverce.
Předmět je dotován v 1. -5. ročníku čtyřmi hodinami týdně.

•

Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
zobecňováním
kompetence žáků
• zadáváme vhodné úkoly z běžného života vyžadující aplikaci matematických poznatků a dovedností
• vedeme žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem, požadujeme prezentaci výsledků slov.
úloh a příkladů
• vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce, sebekontrolu, sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů:
• vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při řešení problému, k volbě vhodného
postupu, k plánu řešení
• přiměřeně obtížnými úkoly rozvíjíme logické myšlení, úsudek
• vedeme žáky k odhadu a vyhodnocení reálnosti výsledku
Kompetence komunikativní:
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Název předmětu

Matematika a její aplikace

•
•
•

Způsob hodnocení žáků

důslednou kontrolou podporujeme u žáků používání odborné terminologie, jazyka matematiky
požadujeme u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, matematizaci úlohy a interpretaci výsledků
vyžadujeme vysvětlení zvoleného postupu při řešení matematických úloh
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k obhajobě vlastního názoru
• vyžadujeme při skupinové práci rozdělení rolí podle matematických znalostí a dovedností členů
skupiny
• důsledně požadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování
• orientujeme se na vzájemnou pomoc při učení /dvojice, skupiny/
Kompetence občanské:
• zařazujeme občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivujeme uplatnění
matematiky v různých oborech lidské činnosti
• vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, zodpovědnost za
dodržování školního řádu
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů
• vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků, návrhy na zlepšení
• netrestáme žáky prací
• rozvíjíme u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti z různých oborů
Při hodnocení výstupů je kladen důraz na aktivní zapojení žáků do výuky, na schopnost týmové práce, na
zvládnutí matematických dovedností, na porozumění pojmům a souvislostem a jejich praktickému využití.
V ústním projevu dbáme na kultivované vyjadřování myšlenek a na přesné matematické vyjadřování. Žáci
se zájmem o matematiku mají možnost se zúčastnit Matematické olympiády, Matematického klokana a
Pythagoriády.

Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Matematika a její aplikace

1. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
vytváří soubory s daným počtem prvků
daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
rovině

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
realitě jejich reprezentaci
jejich reprezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Učivo
čtení apsaní číslic do 20
počítání předmětů v daném oboru
porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 20
rozklad čísel
porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 20
rozklad čísel
řešení slovních úloh
slovní úlohy o n_více (méně)
rovinné obrazce
tělesa
tělesa
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Matematika a její aplikace

1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku
úsečky

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
realitě jejich reprezentaci
jejich reprezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Učivo
sčítání a odčítání, porovnávání čísel, řády desítek a
jednotek
znázorňování ve čtvercové síti, na číselné ose
násobení a dělení
převody jednotek času
řešení praktických situací, slovní úlohy
měření úseček
rýsování úsečky dané délky, lomená čára
rovinné obrazce, obvod útvarů
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2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

Učivo
Pamětné sčítání a odčítání. Zaokrouhlování na desítky.
Písemné sčítání a odčítání.
Čtení, psaní, porovnávání čísel a zobrazování na
číselné ose.
Zapisuje rovnost a nerovnost
Čtení, psaní, porovnávání čísel a zobrazování na
číselné ose.
Zapisuje rovnost a nerovnost
Násobení a dělení v oboru násobilek.
Dělení se zbytkem, slovní úlohy nkrát více (méně).
Násobení a dělení mimo obor násobilek.
Složené slovní úlohy.
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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

3. ročník
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času
popisuje jednoduché závislosti z praktického života

Převody jednotek času.

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Schémata, řetězce, tabulky.

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci

Konstrukce, poloměr, průměr.
Trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníka.
Kvádr. Krychle. Jehlan. Kužel. Koule
Grafický součet, rozdíl a násobek úseček.
Polopřímka.
Lomené čáry, uzavřená lomená čára.
Mnohoúhelníky.
Převody jednotek délky km, m, dm, cm, mm.
Výpočet obvodu.
Souměrné rovinné útvary.

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku
délku úsečky
úsečky

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
útvary v rovině
rovině
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

Řešení slovních úloh o nvíce (méně)

Zapisuje rovnost a nerovnost
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3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících čtení, psaní, porovnávání a znázorňování čísel do 1
000 000 na číselné ose
pamětné sčítání a odčítání
pamětné násobení a dělení
čte, píše a zobrazuje čísla na číselné ose, porovnává
čísla

písemné sčítání a odčítání
písemné násobení jedno a víceciferným činitelem
dělení se zbytkem
písemné dělení jednociferným dělitelem.
přímá úměrnost
řešení rovnic
složené slovní úlohy
zaokrouhluje na jednotlivé řády, pamětně sčítá a odčítá zaokrouhlování čísel
pamětné sčítání a odčítání
odhady výsledků
písemně sčítá a odčítá

odhady výsledků
písemné sčítání a odčítání
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4. ročník

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

násobí a dělí pamětně čísla do 1000000 jednociferným
číslem

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

násobí písemně jednociferným a dvojciferným
činitelem, dělí písemně jednociferným dělitelem

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

provádí odhad a kontrolu výpočtu

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

řeší slovní úlohy s několikrát méně, několikrát více

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku

modeluje a určí část celku

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

sestrojí rovnoběžku, kolmici

čtení, psaní, porovnávání a znázorňování čísel do 1
000 000 na číselné ose
pamětné násobení a dělení
dělení se zbytkem
písemné násobení jedno a víceciferným činitelem
písemné dělení jednociferným dělitelem.
zaokrouhlování čísel
pamětné sčítání a odčítání
odhady výsledků
pamětné násobení a dělení
složené slovní úlohy

slovní úlohy

užívá závorky

používá zápis ve formě zlomku

určí osu souměrnosti, pozná a nakreslí souměrný útvar

pamětné sčítání a odčítání
složené slovní úlohy
zlomky jako část celku
zlomky jako část celku
slovní úlohy
vzájemná poloha přímek v rovině

kolmice a jejich konstrukce
souměrné útvary
osa souměrnosti
rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník
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4. ročník

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

určí obsah čtverce a obdélníka ve čtvercové síti

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

řeší slovní úlohy na výpočty obsahu

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

modeluje síť kvádru, krychle

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
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-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
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-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce

pozná římské číslice

jednotky obsahu

sítě těles (kvádr, krychle)
rovnoběžníky
slovní úlohy
jednotky obsahu
stavby z krychlí
pohledy na tělesa
sítě těles (kvádr, krychle)
čtení a psaní římských číslic

sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

grafický součet a rozdíl úseček

Sestrojí kružnici o daném poloměru

kružnice

Sestrojí trojúhélník

rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
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

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla při řešení modelových situací

řeší logicky slovní úlohy

zobrazuje zadání na číselné ose zaokrouhluje přirozená
čísla na milióny, statisíce, tisíce, sta desítky

Učivo
Přirozená čísla.

Porovnávání čísel.
Sčítání a odčítání přirozených čísel.
Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Písemné dělení jednociferným a dvojciferným
dělitelem.
Slovní úlohy.
Porovnávání čísel.
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M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
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-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

5. ročník
Zaokrouhlování.

pamětně násobí a dělí

Vlastnosti sčítání a odčítání, násobení a dělení.

sestavuje slovní úlohy

Sčítání a odčítání přirozených čísel.
Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Písemné dělení jednociferným a dvojciferným
dělitelem.
Velká čísla.

řeší slovní úlohy na jeden až dva početní výkony

Sčítání a odčítání přirozených čísel.
násobí a dělí písemně

rýsuje rovnoběžky a různoběžky rýsuje libovolný
rovnoběžník, obdélník

Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Písemné dělení jednociferným a dvojciferným
dělitelem.
Rovnoběžnost přímek.

Obdélník, čtverec.
určí vzájemnou polohu dvou přímek sestrojí rovnoběžku Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, kolmice,
s danou přímkou
kolmost.
sestrojí kolmici

Obdélník, čtverec.

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, kolmice,
kolmost.
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5. ročník

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce

narýsuje pravoúhlý trojúhelník vypočítá obvod

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

znázorňuje zlomky pomocí modelů, používá desetinná
čísla na příkladu hmotnosti a délky
sestrojí síť kvádru a krychle

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

zobrazí desetinná čísla na číselné ose

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

písemně sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a
setin

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

násobí desetinná čísla 10, 100, 1000

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

orientuje se v dutých měrách

čte a píše desetinná čísla

násobí a dělí jednociferným číslem"
uvědomí si první a druhou souřadnici a první a druhou
osu souřadnice vyznačí počátek souřadnic.
spočítá aritmetický průměr

Rýsování pravoúhlého, rovnostranného,
rovnoramenného trojúhelníka
Rýsování pravoúhlého, rovnostranného,
rovnoramenného trojúhelníka
Obvod trojúhelníka.
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
Konstrukce sítě krychle a kvádru.
Znázorňování a porovnávání desetinných čísel na
číselné ose. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání
a odčítání desetinných čísel.
Znázorňování a porovnávání desetinných čísel na
číselné ose. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání
a odčítání desetinných čísel.
Znázorňování a porovnávání desetinných čísel na
číselné ose. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání
a odčítání desetinných čísel.
Násobení a dělení desetinných čísel.
Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Souřadnice bodů.
Osa souřadnic.
Zaokrouhlování.
Sčítání a odčítání přirozených čísel.
Aritmetický průměr.
Objem krychle a kvádru.
Jednotky objemu.
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M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé
na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
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

5. ročník
převádí jednotky objemu

Jednotky objemu.

Porovná,sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
v oboru kladných čísel

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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5.1.5 Informační a komunikační technologie

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

1

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět informatika umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti
- získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních technologií, orientovat se ve světě
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
výukových programů připraví žáky na vyhledávání pomocí internetu a jiných digitálních médií, které
umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“ a vhodně doplňuje standardní učební texty a
pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům
aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech
vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení tím, že vede žáka k :
* poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií
* porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
* schopnosti formulovat svůj požadavek
* porovnávání informací z většího množství informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti
vyhledávaných informací
* šetrné práci s výpočetní technikou
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka je zařazena do pátého ročníku, probíhá střídavě v obou jazycích. Informační a komunikační
předmětu (specifické informace o předmětu technologie je samostatná oblast, která se na 1. stupni vyučuje v 5. ročníku a je jí věnována 1 hodina
důležité pro jeho realizaci)
týdně. Kromě této jedné hodiny se však informační technologie využívají i v jiných předmětech.
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Název předmětu
Integrace předmětů

Informační a komunikační technologie

•

Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
komunikačních technologií v praktickém životě (možnost vyhledávání informací na Internetu,
kompetence žáků
v multimediálních encyklopediích, nápovědě, apod.)
Kompetence k řešení problémů:
• umožňujeme žákům samostatně uvažovat a řešit jednotlivé úlohy, které nemusí mít vždy jen jedno
správné řešení
• využíváme role konzultanta - žáci sami problém nejen nalézají, ale také prakticky provádějí
Kompetence komunikativní:
• využíváme možnosti elektronické pošty ke komunikaci se žáky, kteří některé práce odevzdávají
v elektronické podobě
• učíme žáky při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky ke kolegialitě, ohleduplnosti a taktu
• učíme žáky pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
Kompetence občanské:
• směřujeme žáky k respektování autorských práv, ochraně osobních údajů
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou
• učíme žáky k zodpovědnému plnění povinností a zadaných úkolů a ke schopnosti prezentovat a
zhodnotit výsledky své práce
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•

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

81

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Informační a komunikační technologie

5. ročník

•
•

RVP výstupy
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-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
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-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
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-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná hygienické zásady při práci s počítačem

Učivo
hygiena při práci s počítačem

umí zapnout, vypnout, odhlásit, restartovat počítač.

Zprovoznění počítače.
Restartování X vypnutí.

rozlišuje pravé a levé tlačítko myši a zná jejich funkce.

Myš a její funkce.

zná základní tlačítka klávesnice."

Klávesnice a její funkce.

zná základní programy OS Windows a umí je ovládat
pomocí myši.

Počítač pomáhá.
Kalkulačka.
Malování.
Poznámkový blok.
Software.
Počítač pomáhá.

Zná funkci základních tlačítek v programech.
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ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

5. ročník
Kalkulačka.
Malování.
Poznámkový blok.
umí se rozhodnout, kterým programem řešit daný úkol. Počítač pomáhá.
Kalkulačka.

umí kopírovat (vkládat) text"

zná základní funkce textového editoru a umí je ovládat
pomocí myši.
zná funkci základních tlačítek v programu Word
umí pomocí programu namalovat netriviální obrázek

Procvičování pomocí kurzu Obrázkový
svět(internetové pohlednice, grafika, malování)
textový editor
textový editor

historie výpočetní techniky.

grafický editor
Procvičování pomocí kurzu Obrázkový
svět(internetové pohlednice, grafika, malování)
grafický editor
Procvičování pomocí kurzu Obrázkový
svět(internetové pohlednice, grafika, malování)
Historie výpočetní techniky.

umí popsat počítačovou sestavu

Hardware.

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a využívá funkce guma v malování,k vytvoření
grafickém editoru
netriviálního obrázku
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady

Malování.
Poznámkový blok.
Prezentace zvuku, videa.
Internetový prohlížeč.
grafický editor
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5. ročník

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

umí vyjmenovat díly počítačové skříně a jednoduše
popsat jejich funkci

Hardware.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

5.1.6 Člověk a jeho svět

1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

13

Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro 1.
stupeň základního vzdělávání.
Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody,
kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k
dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří
povinné základní vzdělávání na 1. stupni.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět připravuje základy pro specializovanější vzdělávacím oboru Výchova
ke zdraví.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a
souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na

84

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Název předmětu

Člověk a jeho svět
dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých
zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly probouzet v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště,
postupně rozvíjet jejich vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné
úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí
kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou
společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a
dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V tematickém celku Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a
regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu 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 zdrojů, především pak od členů své
rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i
specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje
ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na
základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách
přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu,
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale
udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka
jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a
mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny,
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Člověk a jeho svět
výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i
první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které
ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý
člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější
hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky,
sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace.
Ve 4. a 5. ročníku probíhá Člověk a svět rozděleně ve dvou celcích, které jsou nazvané Přírodověda a
Vlastivěda.
Výuka probíhá od prvního ročníku střídavě v obou jazycích.
Vyučovací celek přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky
různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání takových žádoucích dovedností a
vědomostí, které žákovi umožní dále aktivně poznávat přírodu, člověka a jím tvořený svět, ve kterém
člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní
ochrany životního prostředí.

Vlastivěda rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v
předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, vzájemné vztahy a
souvislosti; utváří se jejich obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a seznamují se s místně i časově
vzdálenějšími osobami i jevy. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, poznání sebe, svých potřeb i krásy
lidských výtvorů a přírodních jevů, porozumění světu. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, způsob
života, jeho přednosti i problémy, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
Ve vlastivědě se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Úspěšné
vzdělávání v daném předmětu je vlastní prožitek žáků. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů a
propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Celek přírodověda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku v I.pololetí školního roku 2. hodiny týdně a ve II. Polovině
předmětu (specifické informace o předmětu školního roku 1. hodina týdně1,5 hodiny týdně. Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho
důležité pro jeho realizaci)
svět, který je členěn do pěti tematických okruhů, zde se realizují dva okruhy:
· Rozmanitost přírody - Země jako planeta sluneční soustavy, rozmanitost i proměnlivost živé i neživé
přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky, rovnováha v přírodě, vliv
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Člověk a jeho svět
lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy,
ekologické katastrofy
· Člověk a jeho zdraví - lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy
lidské reprodukce, partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy, péče o zdraví, první pomoc,
odpovědnost člověka za své zdraví, situace hromadného ohrožení .
Součástí výuky je exkurze do planetária.
Svým vzdělávacím obsahem přírodověda přispívá k naplnění některých tematických okruhů z průřezových
témat: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova.
Celek vlastivěda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku v I.pololetí 1 hodina týdně a ve II. pololetí 2. hodiny týdně.
Ve 4. a 5. ročníku jsou dvě hodiny této vzdělávací oblasti vyučovány v jazyce německém, přičemž jsou
zpracována tatáž témata. Jedná se o rozšiřování slovní zásoby v bilingviálním vzdělávání.
Vlastivěda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů,
zde se realizují tři okruhy:
· Místo, kde žijeme
· Lidé kolem nás
· Lidé a čas

•

Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• pomáháme hledat a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
kompetence žáků
• upevňujeme preventivní chování žáků
• učíme žáky orientovat se ve světě informací
• motivujeme žáky pro celoživotní učení
Kompetence k řešení problémů:
• pomáháme žákům v rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
• učíme je poznávat svou jedinečnost
• napomáháme žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
• učíme je pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívat různých informačních
zdrojů
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Způsob hodnocení žáků

Člověk a jeho svět
Kompetence komunikativní:
• rozšiřujeme u žáků slovní zásobu v osvojovaných tématech
• vedeme je k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a
bezkonfliktní komunikaci
• učíme je přirozeně vyjadřovat pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
• podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se
naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radit a pomáhat
Kompetence sociální a personální:
• využíváme práce ve skupině
• vedeme žáky k efektivní spolupráci při řešení problémů
• učíme je respektovat názory druhých
• zapojujeme žáky do diskuse
• učíme je věcně argumentovat
• vedeme děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské:
• utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
• motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
• vede žáky k respektování pravidel slušného chování
• škola pořádá akce připomínající lidové tradice (vánoční den, velikonoční den);
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
• učíme je používat různé materiály, nástroje a vybavení
• zohledňujeme soudobý stav poznání a technického rozvoje
Pětistupňová škála hodnocení.

Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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1. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého dojde bezpečně do školy
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého orientuje se ve škole a blízkém okolí
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
vhodně se chová ke spolužákům, učitelům a ostatním
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, zaměstnancům školy
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
umí se obrátit na učitele o radu a pomoc
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a udržuje pořádek a neničí vybavení školy
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
charakterizuje rozdělení rolí v rodině pojmenuje
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, základní povinnosti a úkoly členů rodiny

Učivo
Jsem školák

Naše třída, škola

Nové vztahy ve škole

Chování ve škole Bezpečná cesta do školy

Školní režim a řád

Základní příbuzenské vztahy

Vztahy mezi členy rodiny (úcta, pomoc, vzájemné
pochopení)
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projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání rámcově se orientuje v profesi svých rodičů
a pracovních činností
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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
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-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

přiměreně se chová ke starším a mladším členům
rodiny, domácím zvířatům, rostlinám

Povolání mých rodičů
Role, práva a povinnosti
Vztahy mezi členy rodiny (úcta, pomoc, vzájemné
pochopení)

uvede plnou adresu a telefon a ví, že není vhodné
sdělovat tyto informace cizím lidem

Náš dům (byt)
Cesta domů

orientuje se v členění domu a bytu zná funkce
jednotlivých prostorů domu a bytu

Chování v okolí bydliště, v dopravních prostředcích

bezpečně se orientuje v nejbližším okolí bydliště, zná
nejbezpečnější cestu ze školy domů

Cesta domů

bezpečně se chová na ulici, hřišti,v parku, dopravních
prostředcích

Chování v okolí bydliště, v dopravních prostředcích

popíše proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích popíše zásady ochrany přírody aplikuje je na
vlastním chování

Živá příroda a její jedinečnost
Proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích,
pozorování proměn přírody, reakce organismů na
roční období
Vztah člověka a přírody - ochrana přírody
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ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

orientuje se v čase

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
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-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost

chápe rozdíl mezi dějem v minulosti, v přítomnosti a v
budoucnosti

Den, části dne, noc, dny v týdnu, pracovní dny, dny
volna, svátky - Velikonoce, Vánoce, regionální
slavnosti
Hodiny, minuty, sekundy - měření času
Měsíce, roční období, rok
Kalendář, datum
Základní orientace v čase - teď, dříve, později

určuje čas podle hodin a kalendáře

Orientace v čase podle hodin a kalendáře

pojmenuje názvy dnů, měsíců, ročních období a jejich
sled

Měsíce, roční období, rok

charakterizuje roční období

Měsíce, roční období, rok

rozlišuje různé pracovní činnosti uvědomuje si jejich
význam
zhodnotí svůj režim dne a náplň volného času

Pracovní činnosti lidí, různá povolání, nezaměstnanost

pozdraví, přivítá se se známou osobou, představí se,
rozloučí se, umí odpovídat

Vzájemné seznamování lidí

uplatňuje základní pravidla slušného chování

Základní společenská pravidla

Pracovní režim, doba práce a odpočinku
Volný čas a jeho využití
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ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-5-01 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-3-5-01 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-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

1. ročník
snaží se řešit spory nenásilným způsobem

Základní společenská pravidla

uplatňuje základní hygienické návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle

Naše tělo

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval své zdraví ani zdraví jiných

Zdraví, nemoc a úraz
Základy první pomoci

uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného
režimu

Péče o čistotu, hygienické návyky, zdravá výživa

dokáže stolovat podle pravidel

Péče o čistotu, hygienické návyky, zdravá výživa

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Člověk a jeho svět
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
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého si upevňuje pravidla správného chování
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
pojmenuje nejpoužívanější dopravní značky a dopravní
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu prostředky vyjmenuje důležitá telefonní čísla umí
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
požádat o pomoc a poděkovat
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rozliší základní i širší příbuzenské vztahy charakterizuje
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, role v rodině
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům

Učivo
Jsem školák
Bezpečná cesta do školy
Umíš se chovat?"

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata
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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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

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

2. ročník
pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny
stará se o domácí zvířata

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata

uvede plnou adresu a telefon umí se bezpečně chovat
doma i venku

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata

pojmenuje nejznámější části, místa a objekty našeho
města

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata
Naše obec
Významná místa
Hlavní město, naše vlast
popíše proměny přírody a chování živočichů v
Chov zvířat v zajetí
jednotlivých ročních obdobích vysvětlí základní význam Podzim v přírodě
vody, vzduchu, ohně a půdy pro život člověka
Třídění a poznávání ovoce, zeleniny a zemědělských
plodin Listnaté a jehličnaté stromy
Zima v přírodě
Proměny přírody na jaře
Hospodářská zvířata (zvířecí rodiny) Rostliny a
živočichové na louce, poli, v lese, u vody a ve vodě
Proměny přírody v létě
Vrozené biologické rozdíly mezi lidmi (věk, pohlaví,
výška, barva pleti, vlasů, očí)
popíše základní rozdíly mezi lidmi určí základní části
Lidská postava, stavba těla a jeho části, orgány a
lidského těla, orgány a orientuje se v jejich funkcích
kostra
popíše etapy průběhu lidského života uplatňuje základní Lidské smysly
návyky osobní hygieny
Etapy lidského života
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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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

2. ročník
rozpozná příznaky běžných nemocí a vyjmenuje
nejčastější dětské nemoci

Nemoc a úraz

dovede poskytnout první pomoc při drobném poranění, Lékárnička a její vybavení
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

vyjmenuje vybavení lékárničky uplatňuje zásady
zdravého stravovacího a pitného režimu "

orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi minulostí,
přítomností a budoucností určuje čas podle hodin,
používá kalendář pojmenuje názvy dnů, měcíců, ročních
období, charakterizuje měsíce a roční období dodržuje
denní režim
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání rozlišuje různá povolání, uvědomuje si jejich význam
a pracovních činností
zhodnotí svůj režim dne a náplň volného času
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
uplatňuje základní pravidla slušného chování - pozdrav,
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, přivítání, umí se představit, rozloučit se, odpovídat na
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
dotazy snaží se řešit spory nanásilným chováním,
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
respektuje odlišné názory a zájmy druhých chápe
nedostatkům
nevhodnost hrubých a urážlivých výrazů, rozpozná
nevhodné chování
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého orientuje se v nejbližším okolí domova ví, jak je členěn
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná dům (byt)
nebezpečí v nejbližším okolí
pojmenuje různý nábytek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Lékárnička a její vybavení
Hygiena a čistota

Den a jeho části
Hodina, minuta, sekunda
Měsíce, roční období, rok Kalendář
Pracovní činnosti lidí, různá povolání Nezaměstnanost
Pracovní režim - doba práce a odpočinku
Volný čas a jeho využití, vhodně a nevhodně trávený
volný čas
Člověk - tvor společenský
Vzájemné seznamování lidí
Základní společenská pravidla Podobnost a odlišnost
lidí "
Náš domov, dům, byt
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2. ročník

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 - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. 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-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-3-4-01 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-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-5-01 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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
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

3. ročník
provádí ve skupině jednoduché pokusy, určuje společné Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
a rozdílné znaky u známých látky
půda. Vesmír a Země.

pozoruje a popíše proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících
znaků

Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
půda. Vesmír a Země.
Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
půda. Vesmír a Země.

rozlišuje činnosti člověka, které mohou zdraví i životní
prostředí poškozovat

Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
půda. Vesmír a Země.

uplatňuje hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji dítěte chová se obezřetně
při setkání s neznámými jedinci
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná,ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových
linek,reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Stavba těla. Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce. Vývoj jedince. Osobní
bezpečí.

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

Orientace v místě bydliště a školy. Dopravní výchova.

Stavba těla. Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce. Vývoj jedince. Osobní
bezpečí.

uplatňuje základní pravidla silničního provozu, roztřídí a Orientace v místě bydliště a školy. Dopravní výchova.
pozná dopravní značky popíše povinné vybavení kola
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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-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
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-3-2-01 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-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije

3. ročník
určí hlavní a vedlejší světové strany

Krajina v okolí domova. Světové strany. Druhy krajin.
Naše vlast a sousední státy.

zorientuje se v krajině bez kompasu

Krajina v okolí domova. Světové strany. Druhy krajin.
Naše vlast a sousední státy.

pojmenuje sousední státy,začlení svou obec do
Krajina v okolí domova. Světové strany. Druhy krajin.
příslušného kraje,rozliší přírodní a umělé prvky v okolní Naše vlast a sousední státy.
krajině
rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině ( rododkmen)
Příbuzenské vztahy lidí, tělesná a duševní práce.
Různá povolání a volný čas.

odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků
k jejich přednostem i nedostatkům

Příbuzenské vztahy lidí, tělesná a duševní práce.
Různá povolání a volný čas.
Příbuzenské vztahy lidí, tělesná a duševní práce.
Různá povolání a volný čas.

využívá časové údaje při řešení situací v denním životě

Orientace v čase. Základní jednotka času - převody
jednotek.

porovnává na příkladech minulost a
současnost,pojmenuje kulturní či historické
památky,zná některé pověsti spjaté s místem,v němž
žije
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Orientace v čase. Základní jednotka času - převody
jednotek.
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3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. 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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4. ročník

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky
jejího porušení

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
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

zná význam zdravého životního prostředí a hlavní
znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd

rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
organismy)
nerosty a horniny, půda (vznik půdy a její význam,
hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání)
životní podmínky

umí popsat vznik půdy a její význam, zná důležité
nerosty a horniny a jejich využití a rozdíl mezi
obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji

nerosty a horniny, půda (vznik půdy a její význam,
hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání)

umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období jako
důsledek pohybu Země ve vesmíru

orientace v čase- kalendář, režim dne a roční období

má základní informace o postavení Země ve vesmíru,
uvědomuje si podmínky života na Zemi, umí vysvětlit
význam Slunce pro život na Zemi
umí charakterizovat některá společenstva - les, louka,
voda, u lidských obydlí a umí přiřadit a charakterizovat
některé živočichy a rostliny

vesmír, Země a Slunce
ekologie a životní prostředí

porovnává na základě pozorování základní projevy
života na konkrétních organismech, prakticky třídí
organismy do známých skupin,využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka
do přírody a krajiny a umí uvést příklad

živočichové a rostliny

přírodní společenstva

ekologie a životní prostředí
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ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

4. ročník

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

rizika v přírodě - rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní
postup,vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

voda, půda, vzduch

režim dne a duševní hygiena

péče o zdraví, zdravá výživa

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování
v silničním provozu a v dopravních prostředcích,
dopravní značky

ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek přivolání pomoci v případě ohrožení
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu

orientace v místě bydliště; naše vlast - Česká republika
orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
pojmy , sousední státy
určování světových stran v přírodě; práce s kompasem
a mapou
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4. ročník

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
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

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem
posoudí jejich význam z hlediska přírodního
historického, politického, správního a vlastnického

orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
pojmy , sousední státy

orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
pojmy , sousední státy
Praha a vybrané oblasti ČR, jejich zeměpisné a
hospodářské údaje
předávání osobních zkušeností z cest
pojmy: vlast a cizina
sousední státy
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti předávání osobních zkušeností z cest
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
pojmy: vlast a cizina
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
ČR - státní zřízení, orgány státní moci, státní symboly,
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
významné osobnosti naší politiky, státní svátky
význam
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezilidské vztahy, pravidla slušného chování,
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, mezi lidmi,vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve
komunikace
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
škole, mezi chlapci a dívkami,v rodině, v obci/městě
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
ohleduplnost,
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, své názory,připustí svůj omyl a dohodne se na
ohleduplnost,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
společném postupu řešení
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
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ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, tolerovat nemohou a která porušují základní lidská
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
práva nebo demokratické principy
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
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

etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové
situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost,

etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové
situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
demokratické principy; lidská práva a práva dítěte
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá
vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné;
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost výdaje domácnosti
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč
hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
spořit,kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
placení;banka jako správce peněz, úspory, půjčky
vracet dluhy
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
poukáže v nejbližším společenském a přírodním
historické proměny a problémy životního prostředí
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
prostředí na změny a některé problémy a navrhne
obce
hodnoty a rozmanitost
možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
čas, časová osa; zařazení stavebních slohů a
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
panovnických rodů
jevy
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
historické proměny a problémy životního prostředí
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní obce
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
základní význam chráněných částí přírody,nemovitých i
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
movitých kulturních památek
operátory tísňových linek
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ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

čas, časová osa; zařazení stavebních slohů a
panovnických rodů
pravěk, raný středověk, vrcholný středověk, raný
novověk
chráněná území a naučné stezky, světové dědictví
UNESCO
návštěvy knihoven, muzeí a galerií
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních čas, časová osa; zařazení stavebních slohů a
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s reáliích minulosti a současnosti s využitím regionálních panovnických rodů
využitím regionálních specifik
specifik
pravěk, raný středověk, vrcholný středověk, raný
novověk
Velkomoravská říše, Přemyslovci, Lucemburkové,
Jagellonci a Habsburkové
ujasňuje si způsob života našich předků v minulosti a
současnosti
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
zná a chápe význam státních svátků a významných dnů chráněná území a naučné stezky, světové dědictví
státních svátků a významných dnů
ČR
UNESCO
návštěvy knihoven, muzeí a galerií
znalost významných dnů v roce
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map
orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a pojmy , sousední státy
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, polokoulí
zeměpisné pojmy
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
pojmy , sousední státy
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
polokoulí
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ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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 - Fungování a vliv médií ve společnosti
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, zemská
přitažlivost;

Učivo
pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, zemská
přitažlivost; gravitační síla a pole Země, umělé a
přirozené družice Země, Slunce, Měsíc, orientace v
čase, životní podmínky člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
umí vysvětlit postavení Slunce ve vesmíru (střídání dne pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, zemská
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
a noci a ročních období)a význam Slunce pro život na
přitažlivost; gravitační síla a pole Země, umělé a
rozdělením času a střídáním ročních období
Zemi
přirozené družice Země, Slunce, Měsíc, orientace v
čase, životní podmínky člověka
počasí a podnebí, jednotlivé podnebné pásy a jejich
společenstva rostlin a živočichů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a umí vysvětlit pojem počasí a podnebí a charakterizovat počasí a podnebí, jednotlivé podnebné pásy a jejich
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
podnebné (klimatické)podmínky a podnebné pásy na
společenstva rostlin a živočichů
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
Zemi
činností člověka
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ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období

ví, co znamená rovnováha v přírodě, a uvede důsledky
jejího porušení;

rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
organismy); zoologické a botanické zahrady

uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka
do přírody a krajiny uvědomuje si prospěšnost a
škodlivost zásahů člověka do přírody a krajiny a umí
uvést příklad
umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra

rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
organismy); zoologické a botanické zahrady

zná pravidla chování v přírodě

CHKO, národní parky

umí třídit organismy

třídění organismů

zná význam zdravého životního prostředí, zná hlavní
příčiny znečišťování vody, vzduchu, půdy atd.

ničení deštných lesů, ekologické katastrofy, ohrožené
druhy živočichů

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí v
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

rizika v přírodě spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi, postup v případě
ohrožení; požáry;integrovaný záchranný systém
magnetická a gravitační síla

seznámí se s působením magnetické a gravitační síly

rostlinná patra
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ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

zná jednoduché stroje a jejich praktické použití - páka,
kladka,nakloněná rovina, kolo apod.; zná princip a užití
parního stroje a spalovacího motoru
má základní poznatky o zdrojích a využití elektrické
energie;

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

umí sestrojit jednoduchý elektrický obvod; zná a
dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s
běžnými elektrickými přístroji;
zná zásady poskytnutí první pomoci při zasažení
elektrickým proudem

člověk a technika, jednoduché stroje, parní stroj a
spalovací motor
druhy elektráren; elektrický obvod; osobní bezpečí
(bezpečné používání elektrických spotřebičů); první
pomoc při zasažení elektrickým proudem
druhy elektráren; elektrický obvod; osobní bezpečí
(bezpečné používání elektrických spotřebičů); první
pomoc při zasažení elektrickým proudem
druhy elektráren; elektrický obvod; osobní bezpečí
(bezpečné používání elektrických spotřebičů); první
pomoc při zasažení elektrickým proudem

zná výrobu skla, papíru a plastů

recyklace

zná stavbu lidského těla, hlavní části kostry, význam
svalstva,některé vnitřní orgány,

životní podmínky, lidské tělo -kostra, svalstvo, vnitřní
orgány, smyslové ústrojí

zná původ člověka jako druhu a způsob jeho
rozmnožování;umí charakterizovat hlavní etapy vývoje
člověka
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
zná své postavení v rodině a ve společnosti a svá
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla základní práva a povinnosti
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
uvědomuje si nutnost kázně a dodržování pokynů v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
látek apod.rozpozná život ohrožující zranění;)ošetří
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

původ člověka, základy lidské reprodukce, vývoj
jedince
postavení v rodině a společnosti

osobní bezpečí; situace hromadného ohrožení;
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví
služby odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku, základy první
pomoci
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5. ročník

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
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

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu

dopravní výchova

uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a
alkoholu, gamblerství

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
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

dodržuje zdravou výživu, osobní a intimní hygienu

návykové látky a zdraví - návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
péče o zdraví, zdravá výživa

umí ošetřit drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

ošetření drobných poranění; přivolání záchranné
služby

zná základy sexuální výchovy a uplatňuje ohleduplné
chování

základy sexuální výchovy - rodina, vztahy v rodině,
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka
vztahů,
etická stránka sexuality, - nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), partnerství, manželství,
rodičovství, šikana, sexuální a jiné zneužívání
orientace podle náčrtů, plánů a map
zeměpisné pojmy
sousední státy - Praha, ČR - zeměpisné, hospodářské,
politické a zemědělské údaje
Evropa - státy a města
ČR - státní zřízení, kraje ČR
ČR - státní zřízení, kraje ČR

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
rozumí náčrtům, plánům a základním typům map;
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních vyhledává údajen o přírodních podmínkách na mapách
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, ČR,
Evropy a polokoulí

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z

poznává regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,tradice, symboly; snaží se
posoudit význam regionálních zvláštností z hlediska
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hlediska přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
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-5-2-01 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-5-2-04 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
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

5. ročník
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického,z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
porovnává způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných naše vlast - domov, krajina, národ
zemích,rozlišuje pojmy vlast a cizina
předávání osobních zkušeností z cest

poznává z vlastních zkušeností základní vztahy mezi
lidmi a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, v obci

mezilidské vztahy, pravidla slušného chování

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi a odůvodní své
názory,připustí svůj omyl a dohodne se na společném
postupu a řešení,uplatňuje pravidla slušného chování
učí se rozpoznávat a dodržovat základní lidská práva a
demokratické principy

pravidla dialogu, komunikace

rozlišuje základní formy vlastnictví, učí se používat
peníze v běžných situacích

základní formy vlastnictví; peníze a jejich používání

vymýšlí možnosti zlepšení životního prostředí obce a
města,poznává chráněná krajinná území a rezervace

ochrana životního prostředí, CHKO, národní parky

zařazuje časové údaje a dokáže využívat zjištěných
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

čas, časová osa, hlavní mezníky našich dějin – (doba
raný novověk – současnost)

demokratické principy; lidská práva a práva dítěte
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ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 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

5. ročník
navštěvuje archivy, knihovny, sbírky muzeí a galerií jako návštěvy knihoven, muzeí a galerií
zdroje pro pochopení minulosti; chápe význam
kulturních památek
orientuje se v hlavních tématech minulosti a
současnosti naší vlasti a využívá regionálních specifik

historický přehled událostí našeho státu, lidové zvyky
a obyčeje

ujasňuje si způsob života našich předků v minulosti a
současnosti

charakteristika vývojových etap na našem území; EU

zná a chápe význam státních svátků a významných dnů
ČR
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 - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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

znalost významných dnů v roce
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5. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

5.1.7 Výtvarná Výchova

1. ročník
1
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
1
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

7

Výtvarná Výchova
Umění a kultura
Vzdělávací obsah výtvarné výchovy umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět
prostřednictvím výtvarných činností. Všemi složkami svého působení výtvarná výchova usiluje zejména o
to:
• aby žáci získali praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, užitém
umění, o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření
• aby se prakticky i teoreticky seznámili s různými výtvarnými technikami a prostředky
• aby se rozvíjel a prohluboval jejich vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné kultury
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Název předmětu

Výtvarná Výchova

•

aby získali představu o historickém vývoji výtvarného umění, včetně umění užitého, lidového a
architektury
• aby byli schopni nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi,
uvědomovat si jejich význam pro plnohodnotný život člověka
• aby byli schopni získaných poznatků a dovedností využívat ve svém životě
Předmět je dotován v 1., 3. a 5. ročníku jednou hodinou týdně a ve 2. a 4. ročníku dvěma hodinami týdně.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výuka výtvarné výchovy probíhá ve třídách jednotlivých ročníků, případně v plenéru.
Učivo výtvarné výchovy lze rozdělit do následujících tematických celků:
• JÁ (smyslové vnímání, tvář, tělo, …)
• SVĚT PŘÍRODY KOLEM NÁS (tvary a materiály, stavba mikro a makrosvěta, …)
• SPOLEČNOST (kontakt, komunikace, dorozumění, zvyky, tradice, příběhy, …)
• VÝTVARNÁ ŘEČ A VÝTVARNÉ UMĚNÍ (výtvarné umění v historii, …)
Integrace předmětů
• Výtvarná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• nabízíme žákům možnost experimentování s různými materiály a výtvarnými technikami
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme je k porovnávání výsledků a kritickému posuzování a vyvozování závěrů využitelných
kompetence žáků
pro budoucnost žáka
Kompetence k řešení problémů:
• umožňujeme žákům řešit nejrůznější problémové výtvarné situace, napomáhat jim v jejich
pochopení a řešení
• vedeme žáky k promýšlení a plánování způsobu řešení daného problému
• aktivně se podílí na rozvoji žákova vlastního úsudku a zkušeností
Kompetence komunikativní:
• poskytujeme žákům podnětné prostředí pro rozvoj komunikativních dovedností, a to zejména
k vytváření kvalitních vztahů potřebných k plnohodnotné spolupráci s ostatními žáky
Kompetence sociální a personální:
• podněcujeme žáky k diskusi ve skupině
• vybízíme je ke spolupráci s druhými, k respektování jejich názorů a oceňování práce druhých
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Název předmětu

Výtvarná Výchova
Kompetence občanské:
• seznamujeme žáky s kulturními tradicemi a historickým dědictvím naší země
• vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
• rozvíjíme v žácích smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně je zapojuje do kulturního dění
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k používání různých materiálů, nástrojů a nářadí k užitečnému a praktickému
výsledku
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-3-1-02 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-3-1-02 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

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření

projevuje v tvorbě své vlastní životní zkušenosti

uspořádání objektů do celků
reflexe a vztahy zrakového vnímání

uspořádá plošně i prostorově barvy, linie, tvary a
objekty

smyslové vnímání vizuálně obrazných vyjádření
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Výtvarná Výchova

1. ročník

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
volí vhodné prostředky
prostředky

prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie a
představ
typy vizuálně obrazných vyjádření
Osobní postoj v komunikaci, jeho utváření
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
projevuje v tvorbě své vlastní životní zkušenosti

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání linie,
tvary, barvy,objemy, zachycuje objekty

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření Kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru

Prvky vizuálně obrazného vyjádření Kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru
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Výtvarná Výchova
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

2. ročník

interpretuje podle svých schopností a zkušeností různá
vizuálně obrazná vyjádření

Uspořádání objektů do celků

tvoří na základě svých vlastních zkušeností

Prostředky pro vyjádření fantazie, představ, nálad
Typy vizuálně obrazných vyjádření

do komunikace zapojuje vizuálně obrazná vyjádření

Utváření a zdůvodňování osobního postoje v
komunikaci
Proměny komunikačního obsahu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. 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-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-3-1-02 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-3-1-02 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-3-1-01 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-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
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

3. ročník
projevuje své vlastní zkušenosti

tematické práce

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání
barvy,linie, tvary(ve vzájemné kombinaci)

tematické práce

sleduje základní přírodní zákonitosti, porovnává tvary,
rozvíjí pozorovací schopnosti

dítě a příroda
dítě a svět věcí

porovnává vlastnosti barev a plastických materiálů

práce s barvou

rozvíjí cit pro rytmus

práce s barvou

rytmické řešení, plochy s využitím světlých a tmavých
barev

práce s barvou

kompozice plochy spoužitím libovolných prvků

poznávání výrazových vlastností linie
organizace prostoru a práce s hmotou

pracuje aktivně s ilustrací

ilustrace, druhy výtvarného umění

seznamuje se s různými druhy výtvarného umění

druhy výtvarného umění
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Výtvarná Výchova
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-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

3. ročník
vyhledává a třídí informace

druhy výtvarného umění

objevuje souvislosti a prezentuje je

druhy výtvarného umění

rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu
prostředí

životní sloh

pracuje s pojmenováváním a analyzováním svých
zážitků

životní sloh

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. 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-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-5-1-02 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-5-1-04 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-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

4. ročník
projevuje své vlastní zkušenosti

Tematické práce Dítě a příroda

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání barvy,
linie, tvary (ve vzájemné kombinaci)

Dítě a svět věcí

sleduje základní přírodní zákonitosti porovnává tvary

Práce s barvou

rozvíjí pozorovací schopnosti

Poznávání výrazových vlastností linie

porovnává vlastnosti barev a plastických materiálů

Práce s barvou

rozvíjí cit pro rytmus

Práce s barvou

rytmické řešení plochy s využitím světlých a tmavých
barev

Práce s barvou
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Výtvarná Výchova
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-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
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)

4. ročník
zpracuje kompozici plochy s použitím libovolných prvků Organizace prostoru a práce s hmotou

aktivně pracuje s ilustrací

Ilustrace

seznamuje s různými druhy výtvarného umění

Druhy výtvarného umění

vyhledává a třídí informace

Druhy výtvarného umění

objevuje souvislosti a prezentuje je

Druhy výtvarného umění

rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu
prostředí

Životní sloh

pracuje s pojmenováváním a analyzováním svých
zážitků.

Životní sloh

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Výtvarná Výchova

4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
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-5-1-04 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

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
cíleně pozoruje vzhled, chování a projevy lidí v
nejrůznějších situacích a prostředích

Učivo
Já a moje rodina

slovně charakterizuje pohyby, doteky, gesta, oděv,
hlasové projevy

Jak vypadáme

hledá v reálném prostředí podněty pro svou výtvarnou
tvorbu

Organizmy a jejich proměny

soustředí se na projevy života organizmů (bujení, růst, Přírodní dějě
vrstvení, překrývání, vzájemné vztahy, struktura, barvy)
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Výtvarná Výchova
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

5. ročník
vyhledává a srovnává na příkladech konkrétních
výtvarných děl různé způsoby uměleckého vyjádření

Člověk a umění

učí se vyhledávat a hodnotit v prostředí

Člověk v krajině

konkrétní projevy volného umění užité tvorby a
architektury

Člověk v krajině

zaznamenávají a dokumentují své činnosti

Člověk v krajině

tvoří záznamy, pozorování

Člověk v krajině

vytvářejí sbírky, přehledy

Nástroje, stroje, materiály (podoba, funkce, užití)

třídí a systematizují obrazový materiál

Nástroje, stroje, materiály (podoba, funkce, užití)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Výtvarná Výchova

5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

5.1.8 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
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

5

Hudební výchova
Umění a kultura
Výuka hudební výchovy na prvním stupni základní školy se zakládá na nově získaných vědomostí a
dovedností, které navazují v prvních třídách na znalosti lidových písní z mateřských škol. Žáci rozvíjejí
pěvecké dovednosti, instrumentální dovednosti a hudebně-pohybové činnosti.
Výuka hudební výchovy na druhém stupni základní školy plynule navazuje na vědomosti a dovednosti
získané na stupni prvním. Žáci rozvíjejí pěvecké dovednosti, instrumentální dovednosti a hudebněpohybové činnosti. Teoretická výuka doplňovaná poslechem umožní žákům lépe se orientovat v notovém
zápise, poznat výrazové prostředky hudby, upevnit znalost hudebních nástrojů, získat rámcové povědomí o
hudebních formách, žánrech a funkčních typech hudby. V osmém a devátém ročníku jsou žáci v návaznosti
na dějepis a literaturu seznamováni s dějinami artificiální i nonartificiální hudby české i světové. Důraz je
kladen na mezipředmětové vztahy k dějepisu, literatuře a výtvarnému umění. Vyučovací předmět hudební
výchova je začleněn do vzdělávací oblasti Umění a kultura, v každém ročníku 2. stupně je mu věnována 1
vyučovací hodina týdně. Při hodnocení výstupů je kladen důraz na přípravu na výuku a aktivní práci v
hodině. Žáci s přiznanými specifickými poruchami jsou v písemném projevu zohledňováni. Žáci s hudebním
nadáním či žáci navštěvující ZUŠ jsou podporováni v tom, aby své nadstandardní vědomosti a dovednosti
při výuce poskytli jako motivaci spolužákům, nejsou však při hodnocení zvýhodňováni (musí splnit vše, co

123

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Název předmětu

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

Hudební výchova
splní ostatní, návštěva ZUŠ není náhradou za docházku a práci v hudební výchově). Součástí výuky jsou
případné návštěvy koncertů a exkurzí.
V každém ročníku prvního stupně je hudební výchově věnována jedna hodina týdně.

•

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky podle jejich individuálních schopností a dovedností k vyhledávání, shromažďování,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
třídění, porovnávání informací a k používání odborné terminologie, k nalézání souvislostí mezi
kompetence žáků
získanými poznatky a využitím v praxi, k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných
předmětů
• stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky ke správným způsobům řešení problémů
• s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
• vedeme žáky, aby ze znějící skladby postihli významné sémantické prvky, porovnali je, slovně
charakterizovali a hledali spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora
Kompetence komunikativní:
• zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
• zajímáme se o náměty a názory žáků
Kompetence sociální a personální:
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
• učíme respektovat pravidla při práci v týmu
• učíme zhodnotit svoji práci i práci ostatních
Kompetence občanské:
• vytváříme prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
• vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
• vedeme žáky k oceňování naší kulturní tradice
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•

vedeme žáky k aktivnímu zapojování do kulturního dění
Kompetence pracovní:
• vyžadujeme dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů
• vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon
• vedeme žáky k vytváření pozitivního vztahu k hudebním činnostem
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

1. 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 intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase

Učivo
Pěvecký a mluvní projev
Hudební rytmus
Intonace vokální
Kvalita tónů
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Improvizace
Hra na hudební nástroje, rytmizace, melodizace
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje Taktování
metrum, tempo, dynamiku
Pohybový doprovod znějící hudby

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná poslouchá hudební ukázky
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
rozpozná některé hudební nástroje
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální

Hudební styly a žánry

Hudební výrazové prostředky
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1. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zpívá rytmicky přesně v jednohlase a na základě svých
dispozic intonačně čistě

Učivo
Zkvalitňování pěveckých dovedností, správné dýchání
a výslovnost
Nasazení a tvorba tónů
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Hudební rytmus a grafický záznam vokální hudby
Hudební improvizace
reaguje pohybem na znějící hudbu
Hudební hry
Pohybové vyjádření hudby
Tanec a pohybové hry
poslouchá jednoduché skladby
Taktování
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2. ročník

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
rozpozná některé hudební nástroje
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

Hudební a výrazové prostředky

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uplatňuje svůj hlasový potenciál při sólovém,
skupinovém i sborovém zpěvu

Učivo
Kultivuje pěvecký i mluvní projev v souvislosti s
uplatňováním a posilováním správných pěveckých
návyků.
Využívá a hraje na hudební nástroje, využívá je při
hudební reprodukci i produkci.
Ztvárňuje hudbu a reaguje na ni pomocí pohybu,
tance i gest.

rozšiřuje své instrumentální dovednosti při souborové
hře a v doprovodu zpěvního projevu
zdokonaluje své pohybové dovednosti při tanci a
doprovodu hudby, seznamuje se s dalšímy pojmy z
okruhu hudebních forem a postihuje dané jevy ve
znějící hudbě
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, získává základní představu o hudebním dramatu a jeho Průzkum znalostí žáků, podstata hudebního divadla a
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem členění.
jeho žánry.
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3. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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
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-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
žák si opakuje dovednosti, vědomosti, pěvecké návyky a Zvuk, tón, vlastnosti tónu, takt tempo, noty, osnova,
písně z minulého ročníku, chápe základní složky
solmizace a hudební nástroje
hudební řeči, rozumí zopakovaným hudebním pojmům
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i
mollových tóninách

Hudební činnost a rytmus, realizace písní ve 2/4, 3/4 a
4/4 taktu, lidový dvojhlas, kánony

orientuje se v zápisu jednoduché písně, na základě
svých hudebních schopností využívá jednoduché či
složitější hudební nástroje k doprovodné hře

Grafický záznam melodie, ritmizace, stylizace, hudební
improvizace a nápodoba.
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4. ročník

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
chápe tance z hlediska žánru i hudební formy, ztvárňuje
tanečních kroků, na základě individuálních schopností hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě
a dovedností vytváří pohybové improvizace
individuálních schopností a dovedností a vytváří
pohybové improvizace
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně rozpoznává hudební formu jednoduché písně či skladby.
či skladby
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,

Hudební činnosti, doprovod, pantomima, pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků, pohybové
vyjádření hudby.
Hudební styly a žánry, hudební formy a interpretace
hudby.

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
opakuje písně, pěvecké návyky, dovednosti, vědomosti
z minulého ročníku

chápe základní složky hudební řeči rozumí
zopakovaným hudebním pojmům

Učivo
Zvuk a tón, vlastnosti tónu, takt, tempo, rytmu, barva,
síla, noty, hoslový klíč, osnova, pomlky, taktování,
solmizace, hudební forma, posuvky, dur a moll.
Zvuk a tón, vlastnosti tónu, takt, tempo, rytmu, barva,
síla, noty, hoslový klíč, osnova, pomlky, taktování,
solmizace, hudební forma, posuvky, dur a moll.
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doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí 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-5-1-01 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-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
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
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 metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní

5. ročník

využívá při zpěvu získaně pěvecké dovednosti

Intonace, vokální improvizace, diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (5., 3.a 1., volné
nástupy 8.a spodního 5.stupně), hudební hry.

zpívá rytmicky přesně v durových a mollových tóninách Intonace, vokální improvizace, diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (5., 3.a 1., volné
nástupy 8.a spodního 5.stupně), hudební hry.
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
rozpozná v proudu znějící hudby některé z využitých
hudebních výrazových prostředků

upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i
zřetelné harmonické změny

Grafický záznam vokální hudby a melodie, záznam
melodie a její reprodukce, využití notačních
programů.
Grafický záznam vokální hudby a melodie, záznam
melodie a její reprodukce, využití notačních
programů.

kategorizuje písně podle různých kritérií

Grafický záznam vokální hudby a melodie, záznam
melodie a její reprodukce, využití notačních
programů.
Orientace v prostoru - pamětné uchovávání a
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách.
Orientace v prostoru - pamětné uchovávání a
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách.
Průzkum znalostí žáků. Návštěva kulturních akcí.

orientuje se v zápise písně a pojmenuje hudební formu

Průzkum znalostí žáků. Návštěva kulturních akcí.

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků

vytváří pohybové improvizace
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5. ročník

na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

5.1.9 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
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

10

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi si žák osvojuje pohybové
dovednosti, kultivuje svůj pohybový projev a správné držení těla, usiluje o rozvoj zdravotně orientované
zdatnosti. Orientuje se v otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka, umí poznatky využít při
začlenění pohybu do denního režimu. Zvládá základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro
provádění pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí. Osvojené pohybové dovednosti
využívá k překonávání negativních tělesných a duševních stavů. Zamítavě se staví k problematice dopingu
a umí ocenit hru fair play. Tělesná výchova je nejdůležitější formou pohybového učení, pohybové kultivace
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Název předmětu

Tělesná výchova
žáků a hlavním zdrojem poznatků pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu ve škole i mimo
školu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
V každém ročníku se vyučují 2 hodiny týdně.Tělesná výchova se vyučuje rozděleně na chlapce a
předmětu (specifické informace o předmětu dívky.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Na začátku vyučovací jednotky s žáky vyvodíme cíl, na konci zhodnotíme jeho dosažení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
kompetence žáků
• Umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty
• Umožňujeme žákům pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
Kompetence k řešení problémů:
• vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické
problémy
• důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulování se
žáci sami podílejí
Kompetence komunikativní:
• Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování
• Umožňujeme žákům podílet se na přípravě rozhlasových relací
• Důraz klademe na prožitkové vyučování
Kompetence sociální a personální:
• důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulování
se žáci sami podíleli
• od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a
nutnost vzájemné pomoci
• výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) – využíváno
je prožitkové vyučování
• ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se podílejí sami žáci
Kompetence občanské:
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Název předmětu

Tělesná výchova

•
•
•
•

Způsob hodnocení žáků

již od prvního ročníku vyžadujeme od žáků spolupodílení se na vytváření pravidel „vlastní třídy“
zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života
na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí
nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól
nežádoucím sociálně patologickým jevům
• pořádáme školní sportovní soutěže
Kompetence pracovní:
• pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost a smysluplné využití
volného času
• umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky
• žádnou prací žáky netrestáme
Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy se provádí podle následujících kritérií:1. Aktivita žáka (70 %
známky).
2. Zlepšení ukazatelů pohybových schopností a výkonnosti.
3. Úroveň pohybových dovedností a znalostí z oblasti tělesné kultury a sportu.
4. Porovnání osobní výkonnosti s tabulkou výkonů ( 30% známky ).

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 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
zdravím a využívá nabízené příležitosti

Učivo
Přípravná kondiční a jiná cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
Umí kotoul, skoky snožmo
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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

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-3-1-04 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

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy
reaguje na základní pokyny a povely

z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu
Žebřiny - ručkování ve visu
Kladina (lavička) - chůze
Estetický pohyb těla - tanec
Běh rychlý na 20 až 60 m,
běh v terénu až do 10ti minut podle úrovně žáků,
základy nízkého a polovysokého startu
Skok do dálky z rozběhu
Hod míčkem z místa, hod z chůze
Držení míče jednoruč a obouruč,
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
sportovní a pohybové hry
Organizce a bezpečnost v cvičebním
prostředí,příprava a ukládání nářadí a první pomoc
Pravidla zjednodušených,osvojovaných pohybových
činností

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

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
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
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

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

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

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Učivo
Přípravná kondiční a jiná cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
Umí kotoul, skoky snožmo
z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu
Žebřiny - ručkování ve visu
Kladina (lavička) - chůze
Estetický pohyb těla - tanec
Běh rychlý na 20 až 60 m,
běh v terénu až do 10ti minut podle úrovně žáků,
základy nízkého a polovysokého startu
Skok do dálky z rozběhu
Cvičení s náčiním a na nářadí
Hod míčkem z místa, hod z chůze
Držení míče jednoruč a obouruč,
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
sportovní a pohybové hry
Organizce a bezpečnost v cvičebním
prostředí,příprava a ukládání nářadí a první pomoc
Pravidla zjednodušených,osvojovaných pohybových
činností

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Tělesná výchova

2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
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
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

Učivo
Přípravná kondiční a jiná cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
Umí kotoul, skoky snožmo
z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu
Žebřiny - ručkování ve visu
Kladina (lavička) - chůze
Estetický pohyb těla - tanec
Běh rychlý na 20 až 60 m,
běh v terénu až do 10ti minut podle úrovně žáků,
základy nízkého a polovysokého startu
Skok do dálky z rozběhu
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3. ročník

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

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-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti
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

Cvičení s náčiním a na nářadí
Hod míčkem z místa, hod z chůze
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
sportovní a pohybové hry
Organizce a bezpečnost v cvičebním
prostředí,příprava a ukládání nářadí a první pomoc

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci
adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu
plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady
základní plavecké dovedností zvládá v souladu s
individuálními předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti
zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti

Pravidla zjednodušených,osvojovaných pohybových
činností
hygiena plavání,adaptace na vodní prostředí,základní
plavecké dovednosti

uplatňuje správné držení těla, má vhodné pohybové
návyky

Zdravotně zaměřené činnosti

Plavecké techniky

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

3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná několik základních cviků a dovede je s pomocí
učitele seřadit do ucelené sestavy

umí kotoul vpřed, vzad a stoj na rukou

Učivo
míčové hry, nahrávka jednoruč
průpravná cvičení pro stoj na rukou
cvičení pro správné držení těla
pohybové hry
kotoul vpřed, vzad
průpravná cvičení pro stoj na rukou

umí roznožku a skrčku přes nářadí

roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku
/trampolíny/

zhodnotí jednoduše kvalitu pohybové činnosti
spolužáka

estetický pohyb těla, tanec
rychlý běh do 60 m

snaží se samostatně o estetické držení těla

estetický pohyb těla, tanec
pohybové hry

umí několik lidových tanců, valčíkový, polkový krok

estetický pohyb těla, tanec
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4. ročník

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná umí změřit a zapsat výkony v osvojených disciplínách
je s předchozími výsledky
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-5-1-06 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
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

zvládá základní techniku skoku do výšky a do dálky

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-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

zná minimálně 10 různých pohybových her, zná jejich
pravidla

rychlý běh do 60 m
vytrvalostní běh do 1000 m
skok do dálky z rozběhu
skok do výšky z krátkého rozběhu

míčové hry, nahrávka jednoruč

hod míčkem z rozběhu

pěší turistika
umí pohybově vyjádřit předmět, bytost, zvíře

estetický pohyb těla, tanec
cvičení pro správné držení těla

zvládá hry se zjednodušenými pravidly a dovede je
využívat sám nebo s pomocí učitele

pohybové hry

umí se chovat ohleduplně k přírodě
umí se samostatně připravit na turistickou akci

běh v terénu do 15 min
pěší turistika
pěší turistika

zvládá techniku šplhu na tyči

šplh na tyči

zvládá v souladu s individuálními předpoklady techniku rychlý běh do 60 m
běhu
vytrvalostní běh do 1000 m
běh v terénu do 15 min
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4. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
sportovišť

Učivo
turistika a pobyt v přírodě
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5. ročník

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli
po zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
TV-5-1-06 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
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové
připraví se samostatně na pohybovou činnost a
činnosti a soutěže na úrovni třídy
ukončí ji ve shodě s hlavní činností
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-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony
eviduje je a vyhodnotí

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, na úrovni školy. Spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže,

Základy gymnastiky: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet
stranou, stoj na lopatkách, stoj na rukou s dopomocí.
Přeskoky: roznožka a skrčka přes kozu, bedna , výskok
Obouvání, vstup na led, průpravná rovnovážná cvičení, jízda
vpřed, přešlapování, zastavení a zatáčení na obou bruslích.

Cvičení s krátkou tyčí, cvičení s medicimbaly, cvičení s malými
činkami, cvičení se švihadlem, cvičení se švédskou lavičkou,
šplh na tyči, překážková dráha v tělocvičně

další pohybové činnosti

zdravotně zaměřené činnosti

Chytání a házení míče obouruč i jednoruč, průpravná hra, hra
v poli s kapitánem
příprava organismu
Běžecká abeceda, nízký start z bloků, běh na 60 m,
polovysoký start, vytrvalý běh 600 m, skok do dálky, skok do
výšky střižný, hod míčkem, atlet. čtyřboj, vytrvalostní běh a
běh v terénu do 15 min., štafetový běh.

Základy sportovních her,
vybíjená,minibasketbal,přehazovaná,florbal,kinball,zaháněná,
trefovaná, odrážená, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis,) turnaje
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Tělesná výchova
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

5. ročník

Zpracuje naměřená data a informace o pohybových Běžecká abeceda, nízký start z bloků, běh na 60 m,
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.
polovysoký start, vytrvalý běh 600 m, skok do dálky, skok do
výšky střižný, hod míčkem, atlet. čtyřboj, vytrvalostní běh a
běh v terénu do 15 min., štafetový běh.

užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence
Herní činnosti jednotlivce (přihrávka, driblink,uvolňování
posoudí správnost provedení osvojované pohybové hráče s míčem a bez míče, střelba, rozskok, průpravná hra,
činnosti
utkání podle pravidel žákovské kategorie, držení hokejky,
vedení míčku, nahrávka,
průpravné úpoly
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového význam pohybu pro zdraví
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené režimu, některé pohybové činnosti zařazuje
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pravidelně.
po zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a
zná zásady bezpečného chování v méně známém
Obouvání, vstup na led, průpravná rovnovážná cvičení, jízda
bezpečného chování v běžném sportovním
prostředí přírody předvídá možná nebezpečí úrazu a vpřed, přešlapování, zastavení a zatáčení na obou bruslích.
prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
přizpůsobí jim svoji činnost.
spolužáka

142

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
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5. ročník

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Kondiční chůze, základy orientace a první pomoci v různém
prostředí a klimatických podmínkách.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

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

5.1.10 Člověk a svět práce

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
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

5

Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a doplňuje
základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a společnosti. Je
založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
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Název předmětu

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

Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah této oblasti je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem
žákům (chlapcům i dívkám bez rozdílu). V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům
poskytuje důležité informace pro konkrétní životní situace a bude jim pomáhat při odpovědném
rozhodování v životě i v jejich profesním zaměření.
Předmět je v 1. - 5. ročníku dotován jednou hodinou týdně.

• Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky efektivně vybírat vhodné pracovní pomůcky a vhodné pracovní postupy, metody při
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
řešení problémů
kompetence žáků
• vedeme žáky k užívání odborných termínů, znaků a symboliky
• učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost
• umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
Kompetence k řešení problémů:
• umožňuje žákům samostatně uvažovat a řešit jednotlivé úlohy
• motivuje žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů a využívání získaných
vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
• učíme žáky formulovat srozumitelně a souvisle své představy o životě, o vzdělání a o práci
• důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a dodržování pravidel
pro zacházení s fyzikálními pomůckami a s digitální technikou
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky ke kolegialitě, ohleduplnosti a taktu
• učíme žáky pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
• umožňujeme žákům posoudit reálně své schopnosti a předpoklady, stanovit si cíle a priority podle
svých osobních zájmů, vlastností a schopností
Kompetence občanské:
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Název předmětu

Člověk a svět práce

•

učí žáky uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a být připraven řešit své osobní a sociální
problémy
• učí žáky umět myslet kriticky, nenechávat se manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a umět o něm
diskutovat s jinými lidmi
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou
• učíme žáky k zodpovědnému plnění povinností a zadaných úkolů a ke schopnosti prezentovat a
zhodnotit výsledky své práce
• učíme žáky mít základní přehled o světě práce a financí, umět se orientovat v nabídce profesních a
vzdělávacích možností, umět ji posuzovat
Způsob hodnocení žáků

•
•
•

Aktivita a spolupráce žáka ve vyučovacích hodinách
Kvalita a přesnost práce
Úroveň osvojení vědomostí a jejich uplatnění

Člověk a svět práce
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
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
předměty z tradičních i netradičních materiálů
tradičních i netradičních materiálů pracuje podle
slovního návodu a předlohy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi

Učivo
Vlastnosti materiálu
Jednoduché pracovní operace
Operace a postupy
Lidové zvyky
Stavebnice plošné, prostorové
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Člověk a svět práce
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

1. ročník
provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování

pečuje o nenáročné rostliny
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

Pěstování ze semen v místnosti

Péče o pokojové rostliny
Pravidla správného stolování
Pravidla správného stolování

2. 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
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
předměty z tradičních i netradičních materiálů
tradičních i netradičních materiálů pracuje podle
slovního návodu a předlohy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi

Učivo
Vlastnosti materiálu

Jednoduché pracovní operace
Operace a postupy
Lidové zvyky
Stavebnice plošné, prostorové
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Člověk a svět práce

2. ročník

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

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování
pečuje o nenáročné rostliny
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

Péče o pokojové rostliny
Pravidla správného stolování
Pravidla správného stolování

3. ročník

•
•
•
•
•
•

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů pracuje podle
slovního návodu a předlohy
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

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

pečuje o nenáročné rostliny
připraví tabuli pro jednoduché stolování

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Pěstování ze semen v místnosti

Učivo
Vlastnosti materiálu
Jednoduché pracovní operace
Stavebnice plošné, prostorové
Práce s návodem,předlohou,jednoduchým náčrtem
Pěstování ze semen v místnosti
Základní podmínky pro pěstování rostlin,půda a její
zpracování,výživa rostlin,osivo
Péče o pokojové rostliny
Pravidla správného stolování
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3. ročník

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
chová se vhodně při stolování
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy

Pravidla správného stolování
Operace a postupy
Lidové zvyky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
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

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy
na základě své představivosti různé výrobky z daného
materiálu

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota a
papír)
lidové zvyky
stavebnice (plošné, prostorové)
pracovní pomůcky a nástroje, jejich funkce a využití

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady jednoduché pracovní operace, postupy a organizace
hygieny a bezpečnosti práce
práce
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ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

4. ročník

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž
pracuje podle slovního návodu

stavebnice (plošné, prostorové)

dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce

jednoduché pracovní operace, postupy a organizace
práce
stavebnice (plošné, prostorové)

sestavování modelů, práce s předlohou

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
vede pěstitelské pokusy a pozorování

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování
výživa rostlin
pěstování rostlin ze semen v místnosti
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
pokojové i jiné rostliny
rostliny
zpracování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
výživa rostlin
správné pomůcky, nástroje a náčiní
pěstování rostlin ze semen v místnosti
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základní výbavě kuchyně
základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
připraví samostatně jednoduchý pokrm
základní vybavení kuchyně
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
dodržuje pravidla správného stolování a společenského jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
společenského chování
chování
stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Výchovné a vzdělávací strategie

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
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy
operacemi a postupy na základě své představivosti
na základě své představivosti různé výrobky z daného
různé výrobky z daného materiálu
materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem
materiálem prvky lidových tradic
prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
náčiní vzhledem k použitému materiálu
vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
udržuje pořádek na pracovním místě dodržuje zásady
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
hygieny a bezpečnost práce
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
poskytne první pomoc při úrazu
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
jednoduchou montáž a demontáž
a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce

Učivo
Jednoduché pracovní operace a postupy.

Lidové zvyky, tradice, řemesla.
Organizace práce.
Jednoduché pracovní operace a postupy.
Organizace práce.
První pomoc při úrazu

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční).
Sestavování modelů.
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem.
Pravidla správného stolování.
První pomoc při úrazu

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
vede pěstitelské pokusy a pozorování

Pěstování rostlin ze semen.V místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina)
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ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní

5. ročník
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
rostliny
volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní

Pěstování pokojových rostlin. Rostliny jedovaté,
alergie.
Výživa rostlin, osivo.
Základní vybavení kuchyně.
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základní výbavě kuchyně
Základní vybavení kuchyně.
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
připraví samostatně jednoduchý pokrm
Výběr, nákup a skladování potravin.
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
dodržuje pravidla správného stolování a společenského Jednoduchá úprava stolu.
společenského chování
chování
Pravidla správného stolování.
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch
Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
papír a karton, textil, drát, fólie aj.). Pracovní pomůcky
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
a nástroje - funkce a využití.
Základní podmínky pro pěstování rostlin. Půda a její
zpracování.
Jednoduchá úprava stolu.
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
dodržuje základy hygieny a bezpečnost práce
Organizace práce.
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
První pomoc při úrazu
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni
Pravidla správného stolování.
První pomoc při úrazu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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5.2 Forma vzdělávání: Denní - klasické
5.2.1 Český jazyk a literatura

1. ročník
9
Povinný

2. ročník
9
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
8
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
5
Povinný

9. ročník
5
Povinný

60

Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura 1. stupeň má komplexní charakter a je rozdělen do tří
složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se obsah
jednotlivých složek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá
jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, dobře a spisovně se vyjadřovat, analyzovat a
hodnotit text. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka. Učí se poznávat jeho další formy, porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti,
třídit je podle určitých hledisek. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární
druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní
názory o přečteném, odlišit literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské
návyky i schopnosti tvořivé recepce a interpretace literárního textu.
Vzdělávací obor český jazyk a literatura 2. stupeň je rozdělen do tří složek: 1. Komunikační a slohová
výchova, 2. Jazyková výchova, 3. Literární výchova.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu
vztahujícího se k různým situacím, analyzují jej a kriticky posoudí jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí
posuzovat jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému logickému
myšlení, které je základem srozumitelného vyjadřování, k dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a
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Český jazyk a literatura
odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich znaky,
postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat
literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé
recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k poznatkům a prožitkům, které mohou
pozitivně ovlivnit jejich životní postoje a obohatit jejich duchovní život. Verbální a neverbální komunikace
se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické výchovy.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět český jazyk je vyučován ve všech ročnících I. i II. stupně. V prvním a druhém ročníku je
předmětu (specifické informace o předmětu devět hodin týdně, ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku je osm hodin týdně, v 6. a 7. ročníku dotován čtyřmi
důležité pro jeho realizaci)
vyučovacími hodinami, v 8. a 9. ročníku je to pět vyučovacích hodin. Výuka probíhá převážně v kmenových
či specializovaných učebnách. Svým vzdělávacím obsahem český jazyk přispívá k naplnění některých
tematických okruhů z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova Výchova k
myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova.
Integrace předmětů
• Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
kompetence žáků
• motivujeme žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a rozvíjeli svůj
pozitivní vztah k literatuře
• volíme zajímavá témata pro zpracování referátů a tím motivujeme žáky k vyhledávání, třídění a
využívání informací z různých zdrojů, a to jak z ústních sdělení, tak z tištěných textů, encyklopedií i
z elektronických médií
• motivujeme žáky k tomu, aby portfolio své četby programově doplňovali o tituly náročnějších děl a
různých žánrů
• podněcujeme zájem žáků o jazyk a literaturu a o zvýšení své jazykové kultury tím, že je motivuje k
účasti v jazykových, literárních a recitačních soutěžích
• motivujeme je k tomu, aby se podíleli na organizaci soutěží ve škole
• zadáváním vhodných úkolů rozvíjíme tvořivé schopnosti žáků a motivujeme je k vlastní literární
tvorbě
Kompetence k řešení problémů:
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Český jazyk a literatura

•

vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické
problémy
• cíleně zapojujeme žáky do řešení školních projektů, aby byly využity co nejvíce jejich individuální
schopnosti a dovednosti
• zadáváním vhodných úloh na řešení stylizačních problémů vedeme žáky k samostatné práci s
odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji
• zadáváním úkolů souvisejících s realizací etnografické exkurze vedeme žáky k tomu, aby z různých
variant volili řešení efektivní
Kompetence komunikativní:
• navozujeme různé modelové komunikační situace, a tím vytváříme příležitosti pro to, aby žáci volili
vzhledem k situaci vhodné verbální a neverbální prostředky
• vytváříme podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím
podporujeme zájem žáků o četbu
• vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací
• navozením náročnějších komunikačních situací umožňujeme žákům praktické využití osvojených
komunikačních dovedností
• zařazujeme do výuky tematicky vymezené diskuse, v nichž mají žáci možnost uplatnit vlastní
názory, vhodně argumentovat, korigovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných
• zapojujeme žáky do spolupráce s médii na úrovni školy a regionu, a motivujeme je k tomu, aby se
tvorbou příspěvků aktivně zapojili do života školy a regionu
Kompetence sociální a personální:
• důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulování
se žáci sami podíleli
• zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňuje pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné
pomoci
• v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starších a mladších
žáků, akce pro rodiče a veřejnost.
• zapojujeme žáky do tvorby pravidel pro diskuse a vedeme je k respektování a dodržování přijatých
pravidel
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•

Způsob hodnocení žáků

pravidelným zařazováním různě náročných řečnických cvičení do výuky vedeme žáky k získávání
potřebné sebedůvěry pro vystupování na veřejnosti
Kompetence občanské:
• vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků,
• vede žáky ke hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu –
vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu;
• využíváme osobní zkušenosti žáků a jejich zkušeností z četby k přiblížení chování a jednání lidí
rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur
• výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vedeme žáky k pochopení významu českého
jazyka jako prvku národní identity
• výběrem vhodných témat motivujeme žáky k tvorbě příspěvků pro školní i regionální média a
internetovou televizi Junior, jimiž by se aktivně zapojovali do života školy a obce
Kompetence pracovní:
• zařazujeme úkoly různé obtížnosti
• vedeme žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce
• vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků, návrhy na zlepšení
• zadáváním vhodných témat slohových úkolů vedeme žáky k úvahám o jejich budoucím povolání
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak
danou problematiku zvládá, dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje.
Hodnocení se bude vztahovat k dosahování očekávaných výstupů, důležité je také sebehodnocení žáka.
Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení žákovy vědomosti, dovednosti,
zvolený postup, práci s informací, práci ve skupině, úroveň komunikace, aktivitu a tvořivost. Při hodnocení
zohledňuje žáky s přiznanými vývojovými poruchami.

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•

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

1. ročník

•
•

RVP výstupy
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
čte a rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku

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

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru
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-3-1-08 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

porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

čtení krátkých literárních textů
naslouchání, přednes
vyvození jednotlivých hlásek a písmen abecedy
čtení jednoduchých textů
rozlišení věty, slova, slabiky, hlásky
mluvené pokyny, pozdrav, oslovení, prosba,
poděkování, omluva
technika mluveného projevu

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

technika mluveného projevu

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

psaní krátkých vět

technika mluveného projevu
hygiena a správná technika psaní

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Český jazyk a literatura

1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovnává významy slov, zvláště slova opačného
významu a slova významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu –
děj, věc, okolnost, vlastnost
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové
prostředky

Učivo
třídění slov
rozlišování nadřazenosti a podřazenosti slov
slova opačného nebo podobného významu
slova příbuzná a citově zabarvená
rozlišování slov do skupin podle jejich obecného
významu
určování druhů vět podle postoje mluvčího
psaní správných znamének na konci vět
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2. ročník

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

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-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

psaní u,ú,ů
rozdělení hlásek
psani i,í a y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách
výslovnost a psaní slov se skupinami dě,tě,ně a
bě,pě,vě,mě
vlastní jména a jména místní
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova abeceda
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
řazení slov v abecedním pořádku
spodoba znělosti
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
vypravování, dramatizace pohádek
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádka, hádanka, říkadlo, báseň a próza
pohádku od ostatních vyprávění
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v
souvislý mluvený projev: vypravování
běžných školních i mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev souvislý mluvený projev: vypravování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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Český jazyk a literatura

2. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

Učivo
slovní druhy v základní tvaru
slova ohebná a neohebná
podstatná jména: číslo, rod a pád
slovesa: slovesná osoba, číslo a čas

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy

spojování krátkých vět do souvětí
spojovací prostředky: spojky,vztažná zájmena,
příslovce
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
vyjmenovaná slova
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách souhláskách i po obojetných souhláskách ve
velká písmena ve vlastních a místních jménech
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – vybraných států, ulic, zeměpisných názvů
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na
mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty
začátku věty a v typických případech vlastních jmen
a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a
osob, zvířat a místních pojmenování
místních pojmenování
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
poslech literárních textů
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
pohádku od ostatních vyprávění
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3. ročník

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele reprodukce textů
a podle svých schopností
zážitkové čtení a naslouchání
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
psaný projev
sdělení
dopis, pozdrav,krátká zpráva
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
vypravování příběhu podle přečteného textu nebo
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
podle nich jednoduchý příběh
obrázkové osnovy
dialog na základě obrazového materiálu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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 - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•

Kompetence k učení
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Český jazyk a literatura

4. ročník

•
•
•
•
•

RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovnává význam slov

rozlišuje slova spisovná a nespisovná, slova citově
zabarvená zná stavbu slov, určí kořen, příponu,
předponu

Učivo
slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená,
synonyma a slova vícevýznamová

kořen slova, předpona a část příponová

rozpozná a správně napíše předponu a předložku zvládá předložky
jejich pravopis
uvědoměle používá a píše i/í a y/ý po obojetných
psaní i/í,y/ý po obojetných souhláskách uvnitř slov,
souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov
vyjmenovaná slova a hledání a dotváření slov
příbuzných
určuje a rozlišuje slovní druhy
slovní druhy ohebné a neohebné

ovládá vzory a skloňování podstatných jmen
ovládá časování sloves
respektuje shodu přísudku s podmětem

pád,číslo a rod podst.jmen, vzory rodu
středního,ženského a mužského
slovesná osoba, číslo,čas a způsob
stavba věty,věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, podmět a přísudek
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ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti
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

4. ročník
určí infinitiv a další slovesné tvary

slovesná osoba, číslo,čas a způsob

vyjadřuje rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím

stavba věty,věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, podmět a přísudek
stavba souvětí, souvětí souřadné a podřadné,
spojovací výrazy

vyhledá ve dvojčlenné větě základní skladební dvojici

stavba věty,věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, podmět a přísudek

odliší řeč přímou a uvozovací

řeč přímá a nepřímá,věta uvozovací

sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a své
prožitky
vyhledá v textu požadované informace

vypravování

doplní neúplný text, sestaví osnovu, souvislé
vypravování a popis

vypravování

popis
zpráva

popis

dodržuje pravidla komunikace, vhodně se zapojí do
rozhovoru, udržuje jej a ukončí, postihne významné
rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou výslovností

formy společenského styku
blahopřání
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ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

4. ročník

správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy v
jednoduchých písemných projevech, dodržuje
kompoziční a jiné požadavky

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

sdělí své dojmy z přečteného literárního textu, své
dojmy vyjádří písemně i ústně

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

označí v krátkém odstavci literárního textu
nejdůležitější část, svůj výběr zdůvodní
vypíše z textu informace dle zadání učitele

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

rozliší poezii, prózu, drama

přednáší a volně reprodukuje text, tvoří vlastní text na
dané či vlastní téma

odliší umělecký text od neuměleckého

dopis
blahopřání
zpráva
inzerát
vlastní tvorba
druhy a žánry v literatuře
zpráva
zpráva
dramatizace
vlastní tvorba
druhy a žánry v literatuře
dramatizace
přednes
vlastní tvorba

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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4. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
najde v textu větu, která obsahuje slovo vícevýznamové Význam slov: slovo vícevýznamové

určí v běžných a jednoduchých slovech kořen, předponu Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
a část příponovou a koncovku
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
uvede slova příbuzná k českým slovům
Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
uvede příklady slov odvozených stejnou příponou či
Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
předponou
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
graficky označí ve slovech kořen, slovotvorný základ,
Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
předponu a příponovou část
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
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ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty

5. ročník
určí pád, číslo, vzor a rod podstatných jmen

Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
určí mluvnické kategorie slovesa – osobu, číslo, způsob, Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
čas
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
vyhledá složené tvary slovesa
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
určí druh a vzor přídavných jmen
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
píše správně koncovky podstatných jmen a přídavných Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
jmen měkkých a tvrdých
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
rozpoznává neohebné slovní druhy (s výjimkou částic) Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
správně píše předložku s/z
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
označí základ podmětu a základ přísudku dvojčlenné
Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
věty
vyjádřený a nevyjádřený
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ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
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-5-1-02 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-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

5. ročník
na nevyjádřený podmět odkáže odpovídajícím osobním Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
zájmenem
vyjádřený a nevyjádřený
pozná souvětí

Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
vyjádřený a nevyjádřený
Skladba: věta jednoduchá a souvětí

spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo vhodným
spojovacím výrazem
upraví spojení vět v souvětí dle zadání, užije správný
spojovací výraz
píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého
(činného) ve shodě přísudku s podmětem v základních
případech
vymyslí název úryvku textu

Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
vyjádřený a nevyjádřený
Skladba: věta jednoduchá a souvětí

rozhodne, zda je možno dozvědět se z textu danou
informaci
z přečteného textu vyvozuje závěry

Čtení s porozuměním

Pravopis syntaktický

Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a své
Čtení s porozuměním
prožitky
rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro Poznámky a výpisky
jeho smysl
porovná informace ze dvou zdrojů

Poznámky a výpisky

doplní neúplné sdělení

Poznámky a výpisky

opraví neúplné sdělení jiného žáka

Poznámky a výpisky
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ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
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
zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu

Poznámky a výpisky

najde ukázku nespisovných jazykových prostředků v
literárním textu, diskutuje o vhodnosti jejich užití a o
důvodu autora, proč tyto prostředky užil
rozpozná vhodnost použití spisovné či nespisovné
výslovnosti dle situace

Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná
komunikace

vhodně užívá spisovnou a nespisovnou výslovnost dle
komunikační situace

Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná
komunikace

Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná
komunikace

správně aplikuje osvojené gramatické a stylistické
vědomosti a dovednosti při tvorbě vlastního textu

Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis
pracovního postupu,inzerát, zpráva, oznámení,
pozvánka
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě zdůvodní význam osnovy
Celistvost a soudržnost textu
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis
dodržením časové posloupnosti
pracovního postupu,inzerát, zpráva, oznámení,
pozvánka
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě na základě osnovy vypráví příběh nebo popisuje postup Čtení a naslouchání s porozuměním
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
práce
Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis
dodržením časové posloupnosti
pracovního postupu,inzerát, zpráva, oznámení,
pozvánka
Interpretace
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
při skupinové práci najde v reklamě nebo inzerci
Čtení s porozuměním
reklamě
autorovu manipulaci, společný názor zdůvodní a
Tvořivé činnosti s literárním textem
obhajuje
Komunikace žáka s použitím ICT
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
napíše pohádku, povídku, bajku, dotvoří ji obrázky
Diskuse o porozumění textu
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
Tvořivé činnosti s literárním textem
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm
Diskuse o porozumění textu
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
Tvořivé činnosti s literárním textem
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
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ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

5. ročník
odliší jednoduché literární, publicistické a populárně
naučné texty a svou klasifikaci zdůvodní

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává charakterizuje základní žánry literatury pro děti
je
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

pozná v textu zvláštní či zvláštně užité jazykové
prostředky jazyka, za pomoci učitele vysvětlí, proč je
autor užil, popíše, jak na něj působí

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu poezie v
konkrétním textu

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

popíše svými slovy kompozici povídky

Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Tvořivé činnosti s literárním textem
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Beseda o knihách a četbě
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Úvod do kritického čtení
Beseda o knihách a četbě
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Beseda o knihách a četbě
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Beseda o knihách a četbě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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5. ročník

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
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

Učivo
Zvuková stránka jazyka
Spisovná a nespisovná výslovnost
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zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
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-9-1-08 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-9-1-08 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-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
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

zaznamená stavbu slova, označí předponu, kořen,
příponu a koncovku

Stavba slova

samostatně a efektivně pracuje s jazykovými příručkami Tištěné a elektronické jazykové příručky

vyhledá v textu klíčová slova

Základy studijního čtení

podle klíčových slov napíše jednoduchý slohový útvar
odpovídající věku

Písemný projev; vlastní tvořivé psaní,osobní dopis, email

vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo výtah z textu

Základy studijního čtení

zhodnotí, co nového se dozvěděl studiem textu

Základy studijního čtení

přednese rozšířenou zprávu, doplní ji multimediálními
prvky

Slohové útvary /krátké vypravování, popis předmětu,
zpráva a oznámení, osobní dopis
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6. ročník

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
podle svých schopností a zadání učitele napíše
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k gramaticky, kompozičně a věcně správně slohový útvar
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu,
nonverbální prostředky

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-9-1-05 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-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

při psaní textů v elektronické podobě dodržuje
typografická pravidla

Písemný projev; vlastní tvořivé psaní,osobní dopis, email
Slohové útvary /krátké vypravování, popis předmětu,
zpráva a oznámení, osobní dopis
Písemný projev; vlastní tvořivé psaní,osobní dopis, email

vyjadřuje se srozumitelně, věcně a jazykově správně

Spisovná a nespisovná výslovnost

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

uvede nejznámější autory knih pro děti a mládež na
základě vlastní zkušenosti

Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu,
nonverbální prostředky
v mluveném a psaném projevu zohledňuje prostředí a
adresáty projevu

Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu,
nonverbální prostředky

při mluveném projevu užívá vhodně dynamiku
(hlasitost) tempo, větný přízvuk a melodii, pauzy

Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu,
nonverbální prostředky

mluvený projev doprovodí vhodnými gesty a mimikou

Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu,
nonverbální prostředky

uvede základní znaky poezie, prózy, rozpozná lyrický a
epický text

Základy literární teorie a historie
Literární druhy a žánry; dobrodružná a humoristická
literatura,moderní pohádka, bajka, nonsensová
literatura, pověst, báje, ústní lidová slovesnost, balada
Literární druhy a žánry; dobrodružná a humoristická
literatura,moderní pohádka, bajka, nonsensová
literatura, pověst, báje, ústní lidová slovesnost, balada
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ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
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-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

6. ročník
reprodukuje a shrne literární text po tematické stránce Počátky interpretace literárních děl

ukáže v textu odlišnosti literárního jazyka a jazyka (své) Počátky interpretace literárních děl
běžné komunikace
popíše jednoduše výstavbu básně a kompozici
prozaického textu

Počátky interpretace literárních děl

určí druhy všech slov v souvislém textu;

Slovní druhy

správně tvoří tvary méně obtížných zájmen a číslovek;

Tvarosloví – základní tvaroslovné kategorie
Morfologický pravopis

určí druh a vzor přídavných jmen (tvrdá, měkká,
přivlastňovací

Tvarosloví – základní tvaroslovné kategorie
Morfologický pravopis

určí druh zájmen a číslovek;

Tvarosloví – základní tvaroslovné kategorie
Morfologický pravopis

určí slovesný rod;

Tvarosloví – základní tvaroslovné kategorie
Morfologický pravopis

opraví výraznou tvaroslovnou chybu ve svém projevu a Tvarosloví – základní tvaroslovné kategorie
v projevech svých spolužák
Morfologický pravopis
určí slovesný a jmenný přísudek

Skladba,přísudek

píše správně i/y ve shodě přísudku s několikanásobným Syntaktický pravopis
podmětem
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6. ročník

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

vyhledává informace z literární teorie a historie v
tištěných a elektronických katalozích, encyklopediích a
učebnici
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Studijní čtení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uvede základní útvary národního jazyka, uvede a
zdůvodní rozlišení národní jazyk – mateřský jazyk
přiřadí vybrané evropské jazyky do příslušných skupin
pomocí běžných informačních zdrojů (učebnice, ICT)
na příkladech uvede, kdy je možno užít spisovný jazyk,
obecnou češtinu, nářečí, příklady zdůvodní
správně tvoří tvary obtížnějších zájmen a číslovek (jenž,
týž, dva, oba, tři apod.)

Učivo
Obecná jazykověda: útvary národního jazyka (spisovný
jazyk, obecná čeština, nářečí), příbuznost jazyků
Příbuznost jazyků
Obecná jazykověda: útvary národního jazyka (spisovný
jazyk, obecná čeština, nářečí), příbuznost jazyků
Tvarosloví, neohebné slovní druhy
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ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
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-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
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-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí

7. ročník
určí vid slovesa

Tvarosloví, neohebné slovní druhy

vhodně užije druhy příslovcí v základní i stupňované
podobě

Tvarosloví, neohebné slovní druhy

rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše

Tvarosloví, neohebné slovní druhy

rozpozná typické příklady vlastních a nevlastních
předložek

Tvarosloví, neohebné slovní druhy

rozliší spojky souřadicí a podřadicí a správně jich užívá
při tvorbě vět a souvětí

Tvarosloví, neohebné slovní druhy

určí rozvíjející větné členy (včetně několikanásobných)

Skladba: přívlastek, předmět, příslovečné určení,
tvorba věty
Skladba: přívlastek, předmět, příslovečné určení,
tvorba věty
Pravopis lexikální a syntaktický

vyjádří větný člen vedlejší větou a obráceně
správně píše: velká písmena (u neznámých
slov/pojmenování rozhodne podle slovníku)

v písemném sdělení odliší s pomocí učitele a v diskusi se Kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení
spolužáky fakta a názory/hodnocení autora
textu/promluvy)
při čtení si klade otázky týkající se jeho vnímání textu
Interpretace literárního díla, jeho filmového nebo
divadelního zpracování

s pomocí učitele a v diskusi skupiny rozliší subjektivní a Kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení
objektivní sdělení v textu, rozpozná komunikační záměr textu/promluvy)
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7. ročník

otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
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-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

autora (v běžné komunikaci i v komunikaci v
elektronické podobě)
napíše podle svých schopností gramaticky, kompozičně Slohové útvary: vypravování, popis děje a pracovního
a věcně správně komunikáty podle zadání učitele
postupu charakteristika osoby

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

uvede funkci textů daného žánru a srovná, zda text
zařadil správně

zařadí vybraná díla k literárnímu druhu a příslušnému
žánru

Literární druhy a žánry: fantazy, sci-fi, epos, legenda,
romance
Regionální literatura
Literární druhy a žánry: fantazy, sci-fi, epos, legenda,
romance

na základě školní práce a vlastní četby uvede významné Regionální literatura
představitele probíraných literárních žánrů a regionální Základy literární teorie a historie
literatury
interpretuje smysl (funkci) díla
Interpretace literárního díla, jeho filmového nebo
divadelního zpracování
formuluje dojmy z představení v divadle či kině či z
adaptace literatury

Interpretace literárního díla, jeho filmového nebo
divadelního zpracování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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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-9-2-06 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-9-2-06 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-9-2-06 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-9-2-06 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-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
správně píše: velká písmena (u neznámých
slov/pojmenování rozhodne podle slovníku) hláskové
skupiny se znělostní spodobou v českých slovech
odliší větu dvojčlennou, jednočlennou a větný
ekvivalent
určí druh podmětu – vyjádřený slovem, vyjádřený
větou, nevyjádřený, všeobecný
určí druh přísudku – slovesný, slovesně-jmenný,
vyjádřený větou
určí příslovečná určení
rozhodne, zda je rozvitý přívlastek připojen k členu
řídícímu pevně, nebo volně
pozná přívlastek postupně rozvíjející
rozliší souvětí souřadné a podřadné
určí poměr mezi souřadně spojenými větnými členy a
větami
správně navazuje věty a odstavce
píše správně interpunkci v souvětí a větě jednoduché,
aplikuje znalosti o přívlastku postupně rozvíjejícím a
rozvitých větných členech

Učivo
Písemný projev

Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Syntaktický pravopis
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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-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
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-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

8. ročník
uvede způsoby obohacování slovní zásoby, uvede
příklad slova zkratkového, přejatého,složeného a
víceslovného pojmenování

Nauka o slovní zásobě: obohacování slovní zásoby,
víceslovná pojmenování

u známých slov uvede, jak vznikla, u neznámých určí
jejich původ podle slovníku

Nauka o slovní zásobě: obohacování slovní zásoby,
víceslovná pojmenování
Slovotvorné postupy

nevhodně užitá přejatá slova nahradí českými
ekvivalenty

Nauka o slovní zásobě: obohacování slovní zásoby,
víceslovná pojmenování

vytvoří a osvojí si pravidla vedení diskuse

Komunikační žánry: diskuse, dialog

zapojuje se aktivně do diskuse

Komunikační žánry: diskuse, dialog

dodržuje net-etiketu sociálních sítí a internetových
diskusí
ve čteném a slyšeném jazykovém projevu odliší
subjektivní a objektivní sdělení pro ověření využije
adekvátní odbornou literaturu a internet

Komunikační žánry: diskuse, dialog

čte kriticky mediální sdělení v regionálních médiích, v
diskusi s ostatními hledá možnou manipulaci autora a
prezentuje závěry
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
napíše gramaticky, kompozičně a věcně správně
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k komunikáty podle zadání učitele
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,
interpretuje stručně smysl přečteného díla v kontextu
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a doby a užitého jazyka
vlastními slovy interpretuje smysl díla

Kritické čtení a naslouchání
Mluvený projev připravený a nepřipravený

Kritické čtení a naslouchání

Písemný projev
Slohové útvary: líčení, úvaha, charakteristika, literární
postavy
Literární teorie
Literární interpretace
Literární historie
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

8. ročník
v literárním textu nalezne neobvyklé nebo neobvykle
Literární interpretace
užité jazykové prostředky (příznačné pro umělecký styl) Ústní lidová slovesnost
a s pomocí učitele,odborné literatury a ve skupinové
práci je zařadí
popíše kompozici vybraného dramatického textu;
Literární interpretace

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
na základě četby charakteristických ukázek stručně
významné představitele v české a světové literatuře
představí výrazné autory vybraných uměleckých epoch
a žánrů v české a světové literatuře
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

v dramatickém textu označí a pojmenuje jeho základní
znaky
odliší tragédii a komedii

Literární teorie
Literární interpretace
Literární historie
Drama

Drama

představí významné autory literatury pro mládež podle Literární historie
vlastního výběru
Literatura pro mládež
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
napíše jednoduché zhodnocení četby, návštěvy kulturní Literární teorie
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
akce, a to v kontextu doby, v níž dílo vzniklo, z hlediska Literární interpretace
představení a názory na umělecké dílo
charakterů postav, výstavby děje (syžetu) a užitého
Literární historie
jazyka
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v porovná ztvárnění literatury pro televizi, film, divadlo a Adaptace literárních děl
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
v hudbě
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a ve čteném a slyšeném jazykovém projevu odliší fakta od Kritické čtení a naslouchání
komunikační záměr partnera v hovoru
názorů a hodnocení pro ověření využije adekvátní
Mluvený projev připravený a nepřipravený
odbornou literaturu a internet
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou vysvětlí pojmy obecná češtiny, interdialekt a
Obecná jazykověda: obecná čeština, interdialekt,
češtinu a zdůvodní jejich užití
nářečí,zdůvodní, kdy je vhodné používat prostředků
nářečí
těchto útvarů národního jazyka
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
v literárním textu nalezne neobvyklé nebo neobvykle
Literární interpretace
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a užité jazykové prostředky (příznačné pro umělecký styl), Literatura pro mládež
vlastními slovy interpretuje smysl díla
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8. ročník

s pomocí učitele,odborné literatury a ve skupinové práci
je zařadí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

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

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zařadí slovo do odpovídající funkční vrstvy jazyka s
pomocí slovníku

s pomocí slovníku a mluvnických příruček nalezne v
textu jazykové prostředky, jejichž funkce se změnila
správně přechyluje slova;

Učivo
Obecná jazykověda: vývoj jazyka, útvary/útvary
národního jazyka: nářečí, slang, profesionalismus,
argot
Jazyková norma a kodifikace: výrazové prostředky
hovorové, spisovné, archaické
Jazyková norma a kodifikace: výrazové prostředky
hovorové, spisovné, archaické
Jazyková norma a kodifikace: výrazové prostředky
hovorové, spisovné, archaické
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zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
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-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
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-9-2-07 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-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

9. ročník
Tvorba slov
popíše význam přeneseného pojmenování, uvede
charakteristické příklady frazému

Význam slov: přenesená pojmenování (zejména
metafora, metonymie), frazeologie

v textu vyhledá ustálené rčení a uvede jeho význam;

Význam slov: přenesená pojmenování (zejména
metafora, metonymie), frazeologie

správně píše slova přejatá

Pravopis lexikální a syntaktický

správně užívá interpunkci ve větě jednoduché – aplikuje Pravopis lexikální a syntaktický
pravidla týkající se vsuvky, rozvitého větného členu
volně nebo těsně připojeného, přístavku, oslovení,
citoslovce a samostatného větného členu
správně užívá interpunkci v souvětí
Pravopis lexikální a syntaktický

správně utvoří tvar podle zadaných tvaroslovných
kategorií

Tvarosloví: tvaroslovné kategorie, neohebná slova;
rozšiřující učivo přechodníky

správně užívá slova přejatá a jejich tvary

Tvarosloví: tvaroslovné kategorie, neohebná slova;
rozšiřující učivo přechodníky

správně užívá všech neohebných slov, včetně částic

Tvarosloví: tvaroslovné kategorie, neohebná slova;
rozšiřující učivo přechodníky
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9. ročník

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-9-2-06 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-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
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-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

graficky zaznamená syntaktické vztahy ve větě a souvětí Skladba: věta jednoduchá a souvětí, aktuální členění
výpovědí a vět
dodržuje pravidla pro vazbu syntaktických jednotek a
Skladba: věta jednoduchá a souvětí, aktuální členění
slovosled
výpovědí a vět
určí doplněk
Skladba: věta jednoduchá a souvětí, aktuální členění
výpovědí a vět
správně aplikuje znalosti jazykové normy ve svých
Jazyková norma a kodifikace
písemných i mluvených projevech

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

s pomocí učitele identifikuje účel užitých grafických
znázornění

zpracuje teze, z prostudované populární nebo odborné
literatury,vypracuje konspekt
samostatně zpracuje referát, výklad a úvahu

Připravený mluvený a písemný projev
Připravený mluvený a písemný projev

správně a přehledně rozvíjí myšlenku s ohledem na účel Písemný projev:výklad, formální dopis, životopis,
textu
žádost,
správně propojuje text

Písemný projev:výklad, formální dopis, životopis,
žádost,

uspořádá úryvky tak, aby sestavený text dával smysl a
aby byla dodržena textová návaznost

Písemný projev:výklad, formální dopis, životopis,
žádost,

napíše gramaticky, kompozičně a věcně správně
vybrané slohové útvary

Připravený mluvený a písemný projev
Písemný projev:výklad, formální dopis, životopis,
žádost,

čte kriticky mediální sdělení, rozumí grafickým
záznamům dat

Kritické čtení
Prožitkové čtení
Kritické čtení
Prožitkové čtení
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ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

9. ročník
užívá jazykové prostředky v souladu s jazykovou
normou a vhodně vzhledem k situaci, adresátovi a
komunikačnímu záměru
uvede zásadní díla vybraných epoch literární historie

Mluvený projev:kultivace projevu žáka

Literární historie
Literární žánry: pověst, román, epos, epigram, epitaf,
milostná lyrika, balada, tragédie, komedie
přiřadí dílo k literárnímu žánru
Literární historie
Literární žánry: pověst, román, epos, epigram, epitaf,
milostná lyrika, balada, tragédie, komedie
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu Literární historie
autora svá tvrzení zdůvodní
Literární žánry: pověst, román, epos, epigram, epitaf,
milostná lyrika, balada, tragédie, komedie
stručně písemně porovná vybranou literární předlohu s Adaptace literárních děl: filmová a divadelní adaptace,
její adaptací
tanec, výtvarné zpracování, komiks
sdělí ústně nebo písemně své dojmy z kulturní akce,
Připravený mluvený a písemný projev
vybere momenty, které ho zaujaly, a stručně je
okomentuje
vyjádří svůj názor na hodnotu literárního díla, opřený o Literární teorie a kritika
argumenty vycházející z textu
rozliší jasný případ kýče či braku od díla umělecky
Literární teorie a kritika
poctivého
vnímá s porozuměním fakt, že mezi těmito kategoriemi Literární teorie a kritika
nemusí být vždy ostrá hranice
diskutuje o hodnotě literárního díla a přínosu čtení pro Literární teorie a kritika
člověka
podle svých schopností, znalostí a zájmu vytvoří literární Vlastní tvorba
text

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
vyhledává informace ve spolehlivých zdrojích a
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích databázích, nepřejímá informace bez ověření zdroje

Připravený mluvený a písemný projev
Kritické čtení
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9. ročník

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla

uvede a zhodnotí typické jazykové prostředky
konkrétního díla,charakter postav a vztahy mezi nimi

Kritické čtení

popíše kompozici literárního díla

Kritické čtení

zaznamená zásadní myšlenky v textu, které jej zaujaly, a Kritické čtení
stručně vysvětlí svůj výběr
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

5.2.2 Anglický jazyk

1. ročník
1
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast

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

24

Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
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Charakteristika předmětu

Anglický jazyk
Ve všech ročnících se snažíme postupně a rovnoměrně rozvíjet všechny klíčové kompetence tak, aby
se žáci naučili domluvit se jednoduchým způsobem odpovídajícím jejich věku a jazykové úrovni, rozuměli
jednoduchým textům a zřetelně vyslovovaným promluvám. Žák rozumí čtenému textu v přiměřeném
rozsahu, reprodukuje text, promluvu a konverzaci, zdokonaluje se i v písemném projevu (zejména ve třídách
s intenzivní výukou jazyků).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Při výuce jsou u žáka rozvíjeny všechny složky jazyka, tj. čtení, psaní, mluvní projev i poslech.
předmětu (specifické informace o předmětu Gramatika není cíl, ale prostředek, jak toho dosáhnout, s gramatikou se pak tvořivě pracuje na 2. stupni. Žák
důležité pro jeho realizaci)
si během výuky buduje logický systém jazyka, který mu umožní odhadnout nejlepší způsob, jak se vyjádřit,
když nebude znát příslušný obrat nebo si nebude moci vzpomenout. Cíle výuky se pochopitelně liší podle
ročníku, který žák navštěvuje a podle hodinové dotace.
V 1. ročníku 1 hodina týdně – důraz na sluchovou
percepci a schopnost zopakovat slova, krátké fráze, pracuje se hravou formou. Ve 2. ročníku 2 hodiny týdně
– již první pokusy o čtení a psaní, pokračuje se zejména hravou formou. Ve 3. a 4. ročníku již 3 hodiny týdně
– ve všech třídách. Ve třídách s intenzivní jazykovou výukou jsou kladeny vyšší požadavky na splnění úkolů i
na úroveň výsledných jazykových dovedností, postupuje se rychleji. Pátá třída s intenzivní jazykovou výukou
má již 4 hodiny jazyka týdně (dle možností je čtvrtá hodina v týdnu vedena rodilým mluvčím).
Integrace předmětů
• Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• využíváme miniportfolia a portfolia učebnic a pracovních sešitů žáků, abychom podpořili jejich
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
sebekontrolu a sebehodnocení
kompetence žáků
• zpracováním různorodých projektů docilujeme aplikace teoretických poznatků a požadujeme jejich
prezentaci
• žákům ve vhodných případech v rámci hodin konverzace umožňujeme a doporučujeme realizovat
vlastní nápady a náměty
• motivujeme žáky k účasti na konverzačních soutěžích
Kompetence k řešení problémů:
• simulujeme reálné situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy – nakupování, orientace ve
městě, seznamování, objednávání v restauraci, atd.
• podporujeme uvědomění a užití mezipředmětových vztahů - aplikace znalostí zeměpisu,
přírodopisu, matematiky (základní mat. operace, převod jednotek)
Kompetence komunikativní:
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Anglický jazyk

•
•

Způsob hodnocení žáků

nedílnou součástí výuky je práce ve dvojicích a menších skupinách, které plní zadané úkoly
výsledky jsou prezentovány (před spolužáky), vystaveny (např. na nástěnkách) a u nejstarších žáků
i formou prezentace pro mladší žáky
• žáci mají možnost samostatné ústní i písemné prezentace (např. aktuální dění doma i ve světě,
svátky a výročí jsou probírány formou řízené diskuse)
• vyžadujeme využití mimoučebnicových zdrojů pro získávání informací – časopis, internet, knižní
zdroje
• ve výuce slovní zásoby i gramatiky hraje významnou roli simulace, hraní rolí a brainstorming
• třídy s intenzivní výukou a vybraní žáci ze tříd s klasickou výukou se mohou zúčastnit poznávacích
zájezdů do Velké Británie
Kompetence sociální a personální:
• některé projekty a aktivity jsou koncipovány přímo k rozvoji těchto kompetencí, a proto členy
skupin někdy určuje učitel
• diskutujeme o kulturních stereotypech a o zvycích a tradicích jednotlivých národů
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků při učení.
• při výuce využíváme hry
Kompetence občanské:
• diskutujeme o školním řádu (aplikace modálních sloves), o bezpečnosti silničního provozu, o
pravidlech slušného chování
• vedeme žáky ke zvládání praktických dovedností (vyplnění formuláře, psaní dopisu, mailu)
• srovnáváme lidové tradice anglicky mluvících i jiných zemí s českými
Kompetence pracovní:
• v rámci jednotlivých témat seznamujeme žáky s různými profesemi
• zejména v rámci rozšiřování slovní zásoby umožňujeme žákům podílet se na výrobě pomůcek do
výuky
Při hodnocení se přihlíží k úrovni všech jazykových dovedností (zvládnutí jednotlivých výstupů),
splnění konkrétních úkolů a požadavků vyučujícího, zapojení do týmové práce a aktivní práce v hodině. Na
prvním stupni je kladen důraz více na receptivní než na produktivní jazykové dovednosti (je pak vyrovnáno
na druhém stupni).
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Anglický jazyk
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
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se pojmenovává členy rodiny; ptá se jak se někdo jmenuje
kterými se v průběhu výuky setkal
a sám i odpovídá, pojmenovává části domu, přivítá se a
rozloučí se
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se pojmenovává základní školní potřeby; stručně
kterými se v průběhu výuky setkal
reprodukuje scénku dané lekce
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
ptá se Co je to? A odpovídá It´s a…
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-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se Počítá od 1 do 10, přičítá po jedné a říká výsledek
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
ptá se Kolik? a odpovídá
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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí příběhu z poslechu
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

Učivo
jména rodinných příslušníků
Pozdravy a rozloučení.
Základní slovní zásoba na téma školní potřeby
Popis částí domu.
Anglický člen neurčitý + podstatné jméno.
Základní slovní zásoba na téma hračky; názvy
základních barev.
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
jména; slovesa obléknout a svléknout).
Číslovky od 1 do 10.
Přičítání po jedné.
Číslovky od 1 do 10.
Základní číslovka + podstatné jméno.

jména rodinných příslušníků

Pozdravy a rozloučení.
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1. ročník

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

přiřazuje číslovky z obrázku vyslovené číslovce

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám ukazuje na prstech čísla dle pokynů učitele
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 pojmenovává některé hračky a vyjadřuje jejich počet
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se popisuje barvy duhy;
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se rozezná a pojmenuje čtverec, kruh a trojúhelník
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí a používá rozkazy Přestaň a Buď tiše
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně

Popis částí domu.
Základní slovní zásoba na téma školní potřeby
Základní slovní zásoba na téma hračky; názvy
základních barev.
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
jména; slovesa obléknout a svléknout).
Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.
Číslovky od 1 do 10.

Přičítání po jedné.
Množné číslo vybraných podstatných jmen.
Množné číslo podstatných jmen. Základní číslovka +
barva + podstatné jméno.
Číslovky od 1 do 10.
Přičítání po jedné.
Základní slovní zásoba na téma hračky; názvy
základních barev.
Anglický neurčitý člen + barva + podstatné jméno.
Množné číslo podstatných jmen. Základní číslovka +
barva + podstatné jméno.
geometrické útvary

rozkazy
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1. ročník

a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se napodobuje rozhovor dle poslechu
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

jména rodinných příslušníků
Pozdravy a rozloučení.

Popis částí domu.
Základní slovní zásoba na téma školní potřeby
Přičítání po jedné.
Základní slovní zásoba na téma hračky; názvy
základních barev.
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
jména; slovesa obléknout a svléknout).
Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.
aplikuje pravidla tvoření množného čísla
Množné číslo vybraných podstatných jmen.
Množné číslo podstatných jmen. Základní číslovka +
barva + podstatné jméno.
pojmenovává vybrané druhy oděvů dle obrázku nebo
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
praktické ukázky
jména; slovesa obléknout a svléknout).
rozlišuje různé druhy oblečení a spojuje je s barvami a Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
počtem, rozumí pokynům učitele, co si má obléci, svléci jména; slovesa obléknout a svléknout).
Množné číslo podstatných jmen. Základní číslovka +
barva + podstatné jméno.
vyjadřuje, které věci má oblíbené
sloveso Mít rád.

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se napodobuje rozhovor rodičů, kteří hledají své oblečení
kterými se v průběhu výuky setkal

jména rodinných příslušníků
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
jména; slovesa obléknout a svléknout).
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1. ročník

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se pojmenovává předměty vážící se k oslavě narozenin
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
užívá vazbu Já mám…
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám reaguje na otázku Je to…?
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

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

zpívá píseň k narozeninám

Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.
Slovesa.
Vyjádření oblíbenosti určité věci, písně.
Slovesa být a mít.
jména rodinných příslušníků

Popis částí domu.

Základní slovní zásoba na téma školní potřeby
Základní slovní zásoba na téma hračky; názvy
základních barev.
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
jména; slovesa obléknout a svléknout).
Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.
Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.

ptá se kolik je člověku let a dokáže na dotaz odpovědět Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.

předvádí pohyb dle pokynu vyučujícího a sám tyto
pokyny dává spolužákům

Slovesa pohybu.

rozkazy
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
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-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
užívá slovní zásobu a základní fráze související s
koupáním a osobní hygienou

Učivo
Slovní zásoba a fráze na téma koupání a osobní
hygiena.

odpovídá na otázky týkající se vlastních dovedností

Can you? Yes, I can./No, I can't.

rozlišuje co je teplé, horké a studené a daná slova
přiřazuje psanému výrazu z učebnice

Slovní zásoba na téma jídlo.

užívá základní slovní zásobu na téma Vánoce

Základní slovní zásoba na téma Vánoce.
Porovnání vánočních oslav v ČR a Velké Británii.
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CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
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
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

2. ročník
popřeje jednoduchým způsobem k Vánocům

Základní slovní zásoba na téma Vánoce.

porovnává, jak se slaví Vánoce v Anglii a v naší zemi

Porovnání vánočních oslav v ČR a Velké Británii.

pojmenovává některá vybraná zvířata porovnává
anglická citoslovce vyjadřující hlasy zvířat s českými

Citoslovce k vybraným zvířatům.
Rozšíření slovní zásoby na téma zvířata.
popisuje umístění věcí v prostoru pomocí předložek in a Otázka Where's?
on
Předložky in a on
zpívá píseň dle psané předlohy a rozumí jejímu obsahu

Základní slovní zásoba na téma zvířata.
Vazba I can see…/I can´t see
Vazba I like/I don´t like

reprodukuje anglickou abecedu, srovnává ji s českou

Anglická abeceda

zapisuje písmena dle pokynů učitele

Anglická abeceda

hláskuje své jméno

Anglická abeceda

užívá nové názvy zvířat

Základní slovní zásoba na téma zvířata.
Rozšíření slovní zásoby na téma zvířata.
Slovesa run / climb trees / fly.
Vazba I can see…/I can´t see

tvoří jednoduché věty I can see…/I can´t see
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2. ročník

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám odpovídá zda zvířata umí běhat, šplhat nebo létat
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
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
v učebnici čte příběh a tvoří svůj vlastní
slova či slovního spojení
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
píše slova v pracovním sešitě
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
vede rozhovor na téma co zvířata umí a neumí
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
užívá slovní zásobu na téma škola
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Slovesa run / climb trees / fly.

Rozšíření slovní zásoby na téma zvířata.
Vazba I can see…/I can´t see
Přivlastňovací zájmena my a your
Neurčitý člen a/ an.
Otázka Do you like…?
Rozšíření slovní zásoby na téma zvířata.
Slovní zásoba na téma jídlo.
Slovesa run / climb trees / fly.
Slovní zásoba na téma škola.
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CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

2. ročník

spojuje podstatná jména s barvou

A red book, a blue book

počítá předměty a odpovídá na otázku Kolik?

Otázka How many?

vyjadřuje jednoduchým způsobem vlastnictví

Přivlastňovací zájmena my a your

rozlišuje použití neurčitého členu

Neurčitý člen a/ an.

rozumí a používá vlastnosti melodií a zvuků

Vlastnosti loud/ quiet; fast/ slow.

odpovídá na otázky, kolik má modrých pastelek, žlutých Otázka How many?
knih

užívá slovní zásobou na téma jídlo

Slovní zásoba na téma jídlo.
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CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
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
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

2. ročník
vyjadřuje, co má a nemá rád

Vazba I like/I don´t like

ptá na totéž ostatních

Otázka Do you like…?

rozlišuje které výrobky se získávají od krávy a které z
pole

Origin of food.

čte a rozumí příběhu v učebnici

Vazba I can see…/I can´t see

Přivlastňovací zájmena my a your

Vazba I like/I don´t like

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•

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

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá pozdravy

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám představuje se
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám prezentuje anglický dialog
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 vyjmenovává barvy a číslovky do 10
kterými se v průběhu výuky setkal

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se hláskuje slova anglickou abecedou
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám reaguje na jednoduché otázky a pokyny
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Učivo
pozdravy, dialog, barvy

pozdravy, dialog, barvy

(I´m...)

pozdravy, dialog, barvy

pozdravy, dialog, barvy
Číslovky 0 -10
Abeceda
Jednoduché anglické pokyny
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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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

3. ročník

rozeznává jednotné a množné číslo podstatných jmen

Jednotné a množné číslo podstatných jmen

pojmenovává předměty, které vidí ve třídě

Slovní zásoba na téma třída, číslovky 11 - 20

vyjmenovává a píše číslovky 11-20

Slovní zásoba na téma třída, číslovky 11 - 20

rozpoznává běžná anglická jména

Popis osoby, části obličeje a části těla, popis kamaráda

tvoří jednoduché věty

Sloveso to be (it) - otázka, zápor, krátké odpovědi,
sloveso to be
(I´m...)

užívá jednoduché věty pro popis osoby

Popis osoby, přídavná jména vyjadřující vlastnosti lidí

používá vazbu I like

Popis osoby, přídavná jména vyjadřující vlastnosti lidí

rozšíří si slovní zásobu na téma rodina

Popis osoby, přídavná jména vyjadřující vlastnosti lidí
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CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

3. ročník
reaguje na otázku: Kolik je ti let?

Číslovky do 100

Vyjmenovává a píše číslovky 21 -100

Číslovky do 100

jednoduchými větami charakterizuje svůj dům či byt

Popis domu a bytu, slovní zásoba na téma domov a
bydlení.

odpovídá na otázku: Odkud jsi?

Sloveso to be (I, you) - otázka

Zájmena osobní a přivlastňovací . Vazba: Where are
you from? Opakování slovesa to be

hovoří o svých oblíbených hračkách

Slovní zásoba na téma hračky, neurčitý člen (a, an)

197

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Anglický jazyk
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

3. ročník
odpovídá na otázku: Kde je…?

Sloveso to be ( he, she)

vyjmenovává hračky ve svém pokoji

Slovní zásoba na téma hračky, neurčitý člen (a, an)

vyhledává rozdíly na obrázku

Zápor, krátké odpovědi
místní předložky
Vazba there is, there are

používá slovní zásobu na téma lidé

Zájmena his a her

pojmenovává anglicky části lidského těla

Zájmena osobní a přivlastňovací . Vazba: Where are
you from? Opakování slovesa to be

stručně popisuje sám sebe a svého kamarád

Vyplňování osobních údajů, sloveso to have got

vyplňuje formulář s osobními údaji

Vyplňování osobních údajů, sloveso to have got

užívá slovní zásobu na téma domácí zvířátka

Popis zvířete, slovní zásoba na téma domácí mazlíčci
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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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
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-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

3. ročník

hovoří o svých mazlíčcích a popisuje anglicky zvíře

Popis zvířete, slovní zásoba na téma domácí mazlíčci

porovnává informace o domácích mazlíčcích ve Velké
Británii a v ČR

Popis zvířete, slovní zásoba na téma domácí mazlíčci

porovnává informace o vánočních zvycích ve Velké
Británii a Americe s českými zvyky

Slovní zásoba a různé zajímavosti na téma Vánoce,
rozdíly ve slavení Vánoc v různých zemích, vánoční
koledy

píše vánoční přání

Slovní zásoba a různé zajímavosti na téma Vánoce,
rozdíly ve slavení Vánoc v různých zemích, vánoční
koledy

rozumí textu na dané téma v učebnici

Popis osoby, přídavná jména vyjadřující vlastnosti lidí
Popis domu a bytu, slovní zásoba na téma domov a
bydlení.
Slovní zásoba na téma hračky, neurčitý člen (a, an)
Popis osoby, části obličeje a části těla, popis kamaráda
Popis zvířete, slovní zásoba na téma domácí mazlíčci
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Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
používá pozdravy a představuje sebe i svého kamaráda rozkazy

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
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
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám dává rozkazy třídě
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a popisuje na dané téma
vizuální předlohy
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

rozkazy

části oblečení
vzhled oblečení

popis obrázku
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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
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-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
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-5-2-01 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
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

4. ročník
tvoří jednoduché oznamovací věty i otázky

přivlastňovací s
roční období

časové výrazy
popis obrázku
píše o svých koníčcích

přítomný prostý čas
činnosti během dne a rutina

mluví o svých končících

přítomný prostý čas
činnosti během dne a rutina

ptá se komu co patří a na podobné otázky odpovídá

přivlastňovací s

říká co kdo umí/neumí a na totéž se ptá

sloveso Can
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4. ročník

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se ovládá novou slovní zásobu
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

slovní zásoba rodina
slovní zásoba schopnosti
sporty
hudební nástroje

slovní zásoba jídlo, pití a tradiční anglická snídaně
roční období
počasí
druhy knih a filmů
názvy školních předmětů
části oblečení
vzhled oblečení
názvy států
národnosti
jazyky
povolání
velikonoční slovní zásoba
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se říká co lidé v Británii rádi/neradi jedí, diskutuje na téma slovesa like, love, hate
kterými se v průběhu výuky setkal
, rozumí kdo co má a nemá rád
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
slovní zásoba jídlo, pití a tradiční anglická snídaně
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
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4. ročník

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
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-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se používá slovesa ve všech typech vět
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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

sloveso have got
sloveso Can
slovesa like, love, hate
přítomný prostý čas
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4. ročník

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-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
rozumí mluvenému i psanému textu na dané téma
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a píše o činnostech svého volného času
vizuální předlohy
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
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
ptá se kolik je hodin
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
používá správně časové předložky
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

přítomný prostý čas
činnosti během dne a rutina

vzhled oblečení

přítomný prostý čas
časové výrazy

činnosti během dne a rutina

časové výrazy
rozdíl mezi britským a českým časem
roční období
předložky In, On
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CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

4. ročník
rozdíl mezi britským a českým časem

hádá osobu dle popisu oblečení

přítomný průběhový čas

sloveso nosit na sobě

říká kde bydlí a odkud pochází

předložky místa

rozumí právě prováděným činnostem, popisuje, co se
právě děje nebo dělá

přítomný průběhový čas

205

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Anglický jazyk

4. ročník

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-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
zapojí se do rozhovoru o profesi rodičů či jiných
příbuzných
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a používá vazbu THERE IS/ARE
vizuální předlohy
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
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-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

přítomný prostý čas
there is/are vazba
předložky místa

popis obrázku

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popisuje svůj školní rozvrh, školní předměty a co se v
nich dělá

Učivo
Sloveso have v minulém prostém čase v oznamovací
větě
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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-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
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-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

5. ročník
popisuje trávení volného času

Sloveso going to (vyjádření blízké budoucnosti, otázka,
krátká odpověď)
Aktivity o prázdninách

ptá se jak někdo tráví svůj volný čas
rozumí rozhovoru o volném čase

Přítomný prostý čas
Předložky místa

vede rozhovor na téma volný čas a škola

Předložky místa

vyjadřuje, že někdo něco chce dělat

Předložky místa

vypráví, kdo čím chce být

Sloveso would like (oznámení, otázka)
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5. ročník

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
rozumí poslechu o průběhu vyučovací hodiny
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vyjadřuje, že by rád něco dělal ve všech osobách
vizuální předlohy
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
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
objednává si v restauraci a ptá se druhých
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
ovládá slovní zásobu na téma nakupování, kterou
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
vyhledává ve slovníku
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám odpovídá kolik co stojí
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

Přítomný průběhový čas

Přítomný průběhový čas

Sloveso want to (oznámení, zápor, otázka)
Ceny
Řadové číslovky

Řadové číslovky

208

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Anglický jazyk
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
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-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

5. ročník
ptá se kolik co stojí
rozumí a používá slovní zásobu obchodů

Řadové číslovky
Ceny

Sloveso going to (vyjádření blízké budoucnosti, otázka,
krátká odpověď)

rozumí popisu umístění obchodu

Ceny

sdělí jak jsou v ulici umístěny obchody

Ceny

určuje datum

Ceny
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CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 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
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-2-01 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
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a

5. ročník

ovládá názvy měsíců a ročních období

Měsíce

používá řadové číslovky

Měsíce

formuluje, kdy se narodil, a na totéž se ptá spolužáků
popisuje dějepisné události

Měsíce
Otázky v minulosti
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událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
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-5-2-01 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
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-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
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-5-2-02 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
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

5. ročník

napíše pozvánku na narozeninovou oslavu

Otázky v minulosti

ptá se kde kdo byl a také tak odpovídá
užívá sloveso have v minulém prostém čase v
oznamovací větě

Otázky v minulosti
Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
otázka)

popisuje zvířata, kde a jak žijí

Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
otázka)

popisuje cestu a farmu

Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
otázka)

rozumí mluvenému slovu kudy se směrovat v ZOO

Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
otázka)
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5. ročník

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
rozumí písemnému i ústnímu popisu zvířat a jejich
charakteristice
ptá se kde zvířata žijí
krátce odpovídá kladně i záporně na otázky BYL/A
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
zeptá se a odpoví co bylo před x lety nebo minulý
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným týden/ měsíc atd
tématům
v minulém čase vyjadřuje, co uměl, měl a kde byl

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

Pravidelná slovesa (minulý čas oznamovací, tázaci,
krátké odpovědi)
Pravidelná slovesa (minulý čas oznamovací, tázaci,
krátké odpovědi)
Pravidelná slovesa (minulý čas oznamovací, tázaci,
krátké odpovědi)
Nepravidelná slovesa (minulý čas oznamovací

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t

na totéž se ptá jiných členů rodiny

Nepravidelná slovesa (minulý čas oznamovací

rozumí popisu osob a jejich minulosti

Nepravidelná slovesa (minulý čas oznamovací

vede rozhovor na téma minulosti a schopností

went, saw, bought)

tvoří minulý čas určitých sloves

went, saw, bought)

hovoří o tom, co měl rád, neměl rád, nesnášel, hrál, šel, went, saw, bought)
viděl a koupil
užívá ve větách minulý čas k popisu osob

went, saw, bought)

ptá se a odpovídá na minulost

kontinenty

vyjadřuje blízkou budoucnost pomocí slovesa going to

Sloveso going to (vyjádření blízké budoucnosti, otázka,
krátká odpověď)
Sloveso going to (vyjádření blízké budoucnosti, otázka,
krátká odpověď)

popisuje a sestavuje svůj časový plán
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CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

5. ročník
ptá se na časový plán spolužáků

Sloveso going to (vyjádření blízké budoucnosti, otázka,
krátká odpověď)
Sloveso going to (vyjádření blízké budoucnosti, otázka,
krátká odpověď)

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se rozumí časovým plánům jiných osob
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
pojmenovává evropské země, jazyky a národnosti, které Zeměpisné výrazy
si hledá ve slovníku
mluví o své rodné zemi
Zeměpisné výrazy
kontinenty
ptá se cizince na jeho zemi původu a rodný jazyk
Zeměpisné výrazy
vypráví o Velké Británii a USA, Kanadě a Austrálii

Popis VB a USA, Kanady a Austrálie

odpovídá na otázky o VB a USA, Kanadě a Austrálii

Popis VB a USA, Kanady a Austrálie

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
anglicky zdraví a představuje se

RVP výstupy
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
používá neurčitý člen jednotného čísla
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
rozumí rozkazům a příkazům týkajících se třídy a školy
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje na rozkazy
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Učivo
Pozdravy
Neurčitý člen A / An
Příkazy a zákazy
Příkazy a zákazy
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

6. ročník
ovládá číslovky základní matematické výrazy a abecedu Číslovky: plus, minus, times, devided by, equals
Abeceda
hláskuje
Abeceda

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
používá slova množném čísle
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
vyhledává informace o spolužácích z textu
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
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-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech

mluví o svých kamarádech

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 poslechovému textu o průběhu dne

Množné číslo pravidelné i nepravidelné
Přivlastňovací ´s
Škola a rozvrh hodin
Sloveso TO BE

rozumí názvům cizích zemí

Státy
kontinenty

mluví o cizích zemích a rozumí textu o nich

Státy
kontinenty

mluví o kamarádech a rodině a odkud jsou

Rodina

vypráví o svých příbuzných

Rodina

popisuje svůj strom života

Rodina

vyhledá informace, komu co patří

Přivlastňovací zájmena
Přivlastňovací ´s
Názvy dnů v týdnu a vyučovacích předmětů

Režim dne
Konverzace na téma režim dne a záliby, sport
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CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

6. ročník
rozumí rozmluvě na téma bydlení a adresy

Nábytek
Místnosti

pokládá otázky zjišťovací a také na ně odpovídá

WH otázky

vypráví o místech na zeměkouli

kontinenty

samostatně pracuje s textem

Projekt: Working together
Vazba Tam je/ jsou

používá sloveso mít ve větě kladné, záporné,
oznamovací i otázce

Sloveso mít v kladné větě
oznamovací, v otázce i záporu
Přítomný čas prostý
Sloveso Umět/moci
Škola a rozvrh hodin

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně ptá se a odpovídá na otázky
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně konverzuje na téma škola a rozvrh
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
rozumí popisu fungování škol v Anglii a Walesu
vyhledá v nich požadované informace
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
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

rozumí konverzaci o škole žáků jiných států

Státy
Škola a rozvrh hodin
Státy

Škola a rozvrh hodin

anglicky definuje, kolik je hodin

Určení času, časové předložky

používá přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý

hovoří o sobě a své denní rutině

Režim dne

vypráví o trávení svého volného času a ptá se na něj
svých spolužáků

Režim dne
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6. ročník

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

vyhledá informace v písemném nebo mluveném textu a Státy
orientuje se v nich
kontinenty
Škola a rozvrh hodin
Režim dne
Konverzace na téma režim dne a záliby, sport
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše vypráví na téma sport
Konverzace na téma režim dne a záliby, sport
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
vyhledá informace o různých sportech
Konverzace na téma režim dne a záliby, sport
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše popisuje místnosti, kde co je
Místnosti
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
Předložky místa
Vazba Tam je/ jsou
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
rozumí popisu domu
Místnosti
vyhledá v nich požadované informace
Předložky místa
Vazba Tam je/ jsou
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
vypráví o svém městě
Místa ve městě
volném čase a dalších osvojovaných tématech
Předložky místa
Vazba Tam je/ jsou
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně vede rozhovor na téma Mé město
Místa ve městě
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
rozumí poslechu o tom, co kdo umí a neumí
Hudební nástroje
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
Sloveso Umět/moci
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
rozumí poslechovému textu popisujícímu místnost
Místnosti
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

6. ročník

dle poslechu vyplňuje základní informace

Historie města

vyplní údaje o anglickém městě

Historie města

rozumí historii města

Historie města

vyhledá informace o městě

Místa ve městě
Předložky místa
Vazba Tam je/ jsou

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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RVP výstupy
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

7. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
používá sloveso CAN a MUST ve spojení s jinými slovesy Sloveso CAN, vyjádření, co kdo umí/neumí dělat
aplikuje vazbu THERE IS s příslovečným určením místa

Vazba THERE IS / ARE

popisuje obrázek

můj dům a byt
Vazba THERE IS / ARE
Předložky místa(between, behind, in front of, next to,
opposite)
můj dům a byt
Vazba THERE IS / ARE
Předložky místa(between, behind, in front of, next to,
opposite)
můj dům a byt
Vazba THERE IS / ARE
rozkaz Let´s
Čtení s porozuměním
Otázky v přítomném čase prostém
Přítomný čas průběhový x prostý
Popis vzhledu lidí, postavy a oblečení

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše popisuje písemně i ústně svůj dům, byt (místnosti a
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
vybavení)

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

jmenuje důležité objekty a důležitá místa ve městě

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

tvoří věty s vazbou LET'S
čte s porozuměním
odpovídá na doplňující otázky

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
popisuje osoby dle obrázku
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
popisuje členy rodiny, spolužáky
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
používá přítomný čas průběhový

Popis vzhledu lidí, postavy a oblečení

Přítomný čas průběhový
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
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
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

7. ročník
hovoří o tom, co se děje na obrázcích

Vazba THERE IS / ARE
Přítomný čas průběhový

rozlišuje přít. prostý a průběhový čas

Přítomný čas průběhový x prostý

ptá se Kolik...?

Zjišťovací otázky

rozumí tomu kdo co dělá pravidelně nebo právě teď

Přítomný čas průběhový x prostý

vyhledává informace z textu o probíhajících událostech Přítomný čas průběhový
rozumí větám o blízké budoucnosti

Future

hovoří o obsahu textu

Čtení textů a konverzace (culture pages

Přítomný čas průběhový x prostý
vyplňuje jednoduchý formulář

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně klade otázky vedoucí k vyplnění formuláře
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně používá sloveso Be / Can / Have got
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Jednotlivé položky formuláře
Čtení s porozuměním
Zjišťovací otázky
Čas
Zjišťovací otázky
Sloveso CAN, vyjádření, co kdo umí/neumí dělat
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7. ročník

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše popíše obrázek
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně zeptá se kdo co vlastní
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
ovládá řadové číslovky
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
vyjádří datum
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

čte datum

používá správné předložky

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
tvoří zjišťovací otázky WH
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně otázky
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

používá časová příslovce

Vazba THERE IS / ARE
Předložky místa(between, behind, in front of, next to,
opposite)
Předložky to x at
Popis vzhledu lidí, postavy a oblečení
Přítomný čas průběhový
Zjišťovací otázky
Číslovky řadové

Časové předložky
in, on, at
Časové předložky
in, on, at
Časové předložky
in, on, at
Zjišťovací otázky
Otázky v přítomném čase prostém
Zjišťovací otázky
Přítomný čas průběhový x prostý
Časová příslovce
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
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
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
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
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

7. ročník
rozumí poslechu popisujícímu běžné situace

Přítomný čas průběhový x prostý

píše o tom co obvykle dělá v určitou dobu
rozumí popisovaným zvykům svých kamarádů

Různé činnosti v průběhu roku
Čtení textů a konverzace (culture pages
Různé činnosti v průběhu roku

hovoří o zvířatech (mazlíčci, chovaná zvířata, zvířata v
Zoo)
píše o svých mazlíčcích a svém vztahu ke zvířatům

zvířata

ovládá a aplikuje předmětová a ukazovací zájmena

Osobní zájmena v předmětném tvaru

rozlišuje použití neurčitých zájmen (some, any, no)

Neurčitá zájmena

rozumí příběhu o zvířatech

zvířata

vyhledá v písemném příběhu požadované informace

Čtení s porozuměním

rozumí slovesu Must

Modální sloveso MUST

používá sloveso Must

Modální sloveso MUST

zvířata
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7. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

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

Adekvátně reaguje

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

Opírá se o známou slovní zásobu

V odpovědích vyjadřuje svůj názor

Učivo
Velká Británie a její zajímavosti
Porovnávací věty
Počasí
Fráze have to
Minulý čas - být
Návrhy (why don´t we…?)/ Let´s go.
přítomné časy
Minulý čas pravidelný a nepravidelný
Frekvenční příslovce
slovní zásoba jídlo, recepty
Dlouhá přídavná jména
Počasí
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8. ročník

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
Odvozuje význam nových slov z kontextu
Příslovce způsobu (přípona -ly)
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně V jednoduché konverzaci žádá o běžné informace a sám Zájmena osobní, předmětová, přivlastňovací a
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích je poskytuje
ukazovací,
přítomné časy
Otázka a zápor v minulém čase
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Žádá vhodnou formou o informace z každodenního
Nepravidelná slovesa
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích života
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
Konverzuje s učitelem a spolužáky na dané téma
Velká Británie a její zajímavosti
volném čase a dalších osvojovaných tématech
Počasí
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše Vlastními slovy vyjádří podstatu textu
Přirovnání
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Čte přiměřeně obtížný text
Stupňování krátkých adjektiv pomocí koncovek
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Používá správnou intonaci
Otázka a zápor v minulém čase
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
Rozumí obsahu textu, při čtení se opírá o známou slovní some,any, many, much
vyhledá v nich požadované informace
zásobu, využívá případné vizuální opory
Velká Británie a její zajímavosti
Fráze have to
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
Rozlišuje podstatné a okrajové informace, shrnuje a
Počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen
vyhledá v nich požadované informace
zaznamenává základní informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
Shrne v přiměřeném rozsahu čtený text nebo obsah
přítomné časy
vyhledá v nich požadované informace
konverzace
Minulý čas - být
Minulý čas pravidelný a nepravidelný
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
Běžně vyhledává ve škole i doma neznámá slovíčka v
slovní zásoba jídlo, recepty
různých typech slovníků, na Internetu, v mobilním
telefonu, v osobním diáři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
Samostatně si ověřuje význam slov, výslovnost,
Počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
hláskování, použití slova v ustálených slovních
osvojovaných témat
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8. ročník

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

Vyjadřuje ústně i písemně informace o sobě a okolním
světě

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

Sděluje a obhajuje svůj názor na dané téma

číslovky
členy (a, an, the)+ some;
Porovnávací věty
Frekvenční příslovce
Příslovce způsobu (přípona -ly)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Adekvátně reaguje, vyjadřuje a odůvodňuje svůj názor

Opírá se o známou slovní zásobu

Učivo
Práce se slovní zásobou
Četba a poslech s porozuměním
Fakta o památkách
Četba a poslech
Plány do budoucna going to
Četba a poslech
Práce se slovní zásobou
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

9. ročník
Směry a předložky
slovní zásoba odpad
Odvozuje význam nových slov z kontextu

Představování nových postav
Vypravování příběhu

Navazuje konverzaci, žádá o běžné informace a sám je
poskytuje
Obhajuje svůj názor, zaujímá stanovisko, řeší
problémové situace

Minulý čas prostý

Navazuje jednoduchou konverzaci
Vhodnou formou zjišťuje informace týkající se
každodenního života

Čte přiměřeně obtížný text

Představování nových postav
Strom života
Minulý čas průběhový
Vyprávění příběhů
Výlet po Londýně
Vyprávění příběhů

Dbá na správnou intonaci

Určitý a neurčitý člen

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše Interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text nebo
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
obsah konverzace
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
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
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

Nepravidelná slovesa
Sloveso will budoucnost
Četba a poslech s porozuměním

Rozumí obsahu textu, při čtení se opírá o známou slovní Četba a poslech
zásobu, využívá případné vizuální opory,
Předpřítomný čas
Rozlišuje podstatné a okrajové informace
Should / shouldn´t
Must / Mustn´t
Have to / don´t have to
Vlastními slovy vyjadřuje podstatu textu, zhodnotí ho, Četba a poslech s porozuměním
zaujímá stanovisko
Zájmena somebody/nobody a další
Četba a poslech
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9. ročník

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

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

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

Je zvyklý vyhledávat ve škole i doma neznámá slovíčka v Práce se slovní zásobou
různých typech slovníků, na Internetu, v mobilním
telefonu, v osobním diáři
Obohacuje si slovní zásobu, učí se správnou výslovnost, Vypravování příběhu
hláskování, použití slova v ustálených slovních spojeních Plány do budoucna going to
Určitý a neurčitý člen
Vyjadřuje ústně i písemně základní informace o sobě a Představování nových postav
okolním světě
Strom života
Určitý a neurčitý člen
Zaujímá a obhajuje svůj názor k dané problematice
Četba a poslech s porozuměním
Vypravování příběhu
Vyprávění příběhů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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

5.2.3 Německý jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

6
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Ve výuce německého jazyka se žáci naučí domluvit se jednoduchým způsobem v běžných každodenních
situacích. Naučí se plynule a foneticky správně číst texty přiměřeného rozsahu. Zvládnou porozumění
obsahu jednoduchých textů a zřetelně vyslovované promluvy. Naučí se sestavovat jednoduchá sdělení
v souvislosti s probíranými tematickými okruhy. Osvojí si dovednost reprodukovat obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy a konverzace.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je dotován v 7., 8. a 9. ročníku dvěma hodinami týdně. Výuka probíhá ve třídách zpravidla
předmětu (specifické informace o předmětu dělených na 2 skupiny /závisí na počtu žáků ve třídě/.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Další cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• zařazujeme do výuky prvky daltonské výuky- žáci se učí pracovat samostatně, ve skupinách na
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
zadaném úkolu, svou práci hodnotí, vzájemně kontrolují a porovnávají, diskutují o eventuelních
kompetence žáků
chybách
• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků, doplňovací cvičení – porovnávání řešení žáka
s řešením správným, oprava chyb na základě porozumění, další práce s chybou
• zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků ( vytváření dialogů
dle vzoru, jazykové hry, ...)
• zadáváme žákům motivační domácí úkoly (zaměřené na reálný život, na jejich vlastní zájmy,
propojení s mimoškolními akcemi školy)
• požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů
• umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty (besídky pro
rodiče, vystoupení na školních akcích)
Kompetence k řešení problémů:
• umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení (např.
vyvození neznámého gramatického jevu na základě jeho opakování ve větším množství
příkladových vět)
• vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace blízké životu (např. příprava na výjezd
školy nebo setkání s žáky z partnerské školy, žák může využít získaných znalostí k samostatnému
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Název předmětu

Německý jazyk
řešení problémů v cizojazyčném prostředí, zvyšuje se tak motivace k tomu, aby byl na tyto situace
připraven a jazykově vybaven)
• nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i
využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti (matematické úkoly, porozumění
cizojazyčným návodům, recepty, atd.)
• žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů (kontrolní písemné práce)
• ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky
zvládají
Kompetence komunikativní:
• klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování (pomoc žáků prospěchově silnějších
žákům slabším- namixované skupiny, žák učí žáka)
• zařazení komunikativních činností (např. komunikativní kruh, diskuze nad aktuálními problémy,
jazykové hry, atd.) v úvodu hodiny
• využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků, prezentace výsledků skupinové práceplakát, myšlenková mapa (přiměřené k věku žáků)
• uplatňujeme ve výuce brainstorming (v úvodu hodiny) simulace, hraní rolí (rozhovor, scénka,
divadlo-dramatizace příběhu)
• důraz klademe na prožitkové vyučování (využití nabytých vědomostí v praxi)
• navození situací, kdy je nutné porozumění, komunikace, vyžadujeme uplatnění znalostí cizího
jazyka (rozvoj komunikace v cizím jazyce), a to nejen při výuce, ale i při výměnných návštěvách
poznávacích pobytových zájezdech, besedách
• zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou
populací (spolupráce a společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost).
Kompetence sociální a personální:
• volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících
kvalit, individuální požadavky na jednotlivé žáky - snaha o dosažení osobního maxima, volení úkolů
umožňujících vzájemnou inspiraci
• od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a
nutnost vzájemné pomoci (práce v různých skupinách, někdy na základě losu – hodnocení v rámci
celé skupiny/silnější pomáhají slabším)
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Německý jazyk

•

vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině
(všichni členi skupiny jsou aktivní, každý musí být užitečný ve snaze dosáhnout společného cíle),
vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu (dvojice, skupiny,
třída, škola)
• využíváme diskusního kruhu, panelové diskuse, řízené diskuse, prezentace názorů žáků
• učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě (příprava setkávání), vzájemnou pomoc
při učení
• žákům je poskytována možnost dle vlastního uvážení projevit své pocity a nálady
• do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny (u příležitosti svátků jak českých, tak
německých), prvky daltonské výuky, kooperativní vyučování
• výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) - využíváno je
prožitkové vyučování
• ve výuce jsou využívány jazykové hry, na jejichž tvorbě se podílejí také sami žáci (příprava činnosti
pro spolužáky - křížovka, rébus, slovní hra, atd.)
• v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starších a mladších
žáků, akce pro rodiče a veřejnost
Kompetence občanské:
• vytváření některých pravidel třídy v německém jazyce (např. při návštěvě žáků ze zahraniční školy)
• komunikativní kruh - možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění, vyjádřit vlastní názor) ve výuce je
používána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení, využíváme
prožitkové vyučování
• zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života;
• organizujeme celoškolní projektové dny, zapojujeme se do mezinárodních projektů
• na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí
• pořádáme akce připomínající lidové tradice (vánoční den, velikonoční den) jak české, tak tradice
německy mluvících zemí, tradice srovnáváme, hledáme společné a odlišné znaky
Kompetence pracovní:
• motivujeme žáky k plnění dobrovolných domácích úkolů, podněcujeme zájem o jazyk,
prezentujeme německý jazyk jako nástroj k širšímu vnímání světa, jako prostředek k získávání
informací
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Německý jazyk

•

Způsob hodnocení žáků

možnost volby je u žáků rozvíjena již na 1. stupni, a to hlavně díky daltonské výuce, na 2. stupni
volbou volitelných předmětů, kroužků
• získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým
životem
• zdůrazňujeme uplatnění jazyka v různých pracovních profesích, na konkrétních příkladech (diskuze,
dialog, exkurze, hraní rolí, ...) si ukazujeme, jak může být znalost cizího jazyka v budoucím povolání
užitečná
• žádnou prací žáky netrestáme
Při hodnocení výstupů /klasifikaci/ je kladen důraz na ústní i písemný projev žáků, na konverzaci
s vyučujícím, rodilým mluvčím a ve skupině žáků. Hodnotí se aktivita a zapojení do týmové práce. Ve výuce
jsou zohledňováni žáci se specifickými vadami. Žáci, kteří se zajímají o německý jazyk, se mohou
zúčastňovat konverzačních a literárních soutěží, mají možnost skládat zkoušku Deutsches Sprachdiplom I .

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám řídí se jednoduchými verbálními pokyny učitele (např.
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
při práci s učebnicí, pohybu po třídě, řešení jazykových
výslovností a reaguje na ně
úkolů).
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
osvojovanými tématy sou li mu pokládány pomalu a s
výslovností a reaguje na ně
pečlivou výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže
znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost).
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v

Učivo
Fonetický úvod do německého jazyka

Rodina rodinní příslušníci
Bydlení

Rodina rodinní příslušníci
Bydlení
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osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

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

7. ročník
pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům.
porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících Rodina rodinní příslušníci
se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen Bydlení
pomalu a zřetelně.
Časování sloves v přítomném čase
účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů,
ve kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších
osobách, zvířatech, předmětech, činnostech nebo se na
podobné informace zeptá (např. představí sebe či
druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a má
rád/nerad nebo se na totéž zeptá) za použití
jednoduchých slovních spojení a otázek.

Rodina rodinní příslušníci
Bydlení
Časování sloves v přítomném čase
Slovosled vět oznamovacích a tázacích
Rod podstatných jmen
Základní číslovky 1 – 100
Osobní a přivlastňovací zájmena, mein, dein
použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení,
Fonetický úvod do německého jazyka
pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a
Představování
pomalu vedených rozhovorech.
Člen určitý a neurčitý
Časování sloves v přítomném čase
Slovosled vět oznamovacích a tázacích
Pomocná slovesa haben a sein
porozumí jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, Rodina rodinní příslušníci
pokynům, příkazům, zákazům na informačních tabulích, Bydlení
s nimiž se setkává v každodenním životě (např. vybere,
přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní
odpověď, vykoná činnost).
napíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i
Představování
nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a
Rodina rodinní příslušníci
kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně
Časování sloves v přítomném čase
obklopují, a činností, které běžně vykonává
Slovosled vět oznamovacích a tázacích
Rod podstatných jmen
Pomocná slovesa haben a sein
Skloňování podstatných jmen v 1. a 4. pádu
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Německý jazyk

7. ročník
Základní číslovky 1 – 100
Zápor (nein / nicht / kein)
Osobní a přivlastňovací zájmena, mein, dein

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se porozumí slovním spojením vztahujících se k tématům
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
podobné otázky pokládá
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text
znázorňující význam daného slova nebo slovního
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
spojení, vykoná činnost).
které se vztahují k běžným tématům

Učivo
Týdenní plán

Denní jídla a běžné potraviny a nápoje
Volný čas
Pozvání, nákupy jídel a nápojů
Advent
Návštěva kina
Domácí zvířata
Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
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8. ročník

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k
poslechových textech týkajících se každodenních
osvojovaným tématům v projevu, má li k dispozici
témat
vizuální oporu.
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých představí se, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní,
poslechových textech týkajících se každodenních
umí, má rád/nerad za použití jednoduchých slovních
témat
spojení a vět.
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají,
podobné otázky pokládá
vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití jednoduchých
slovních spojení a vět.
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých popíše skutečnosti (např. předměty, zvířata, činnosti),
poslechových textech týkajících se každodenních
se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých
témat
slovních spojení a vět.

Slovosled ve větě oznamovací
Ich möchte
Nulový člen
Zápor nein, nicht, kein
Slovosled v německé větě
Týdenní plán

Denní jídla a běžné potraviny a nápoje

Pozvání, nákupy jídel a nápojů
Advent
Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
Slovosled ve větě oznamovací
Zápor nein, nicht, kein
Denní jídla a běžné potraviny a nápoje

Volný čas
Pozvání, nákupy jídel a nápojů
Bydlení, místnosti v bytě
Volný čas
Pozvání, nákupy jídel a nápojů

Volný čas
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DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

8. ročník
Domácí zvířata

rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, Volný čas
osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v
krátkém textu z běžného života.
Domácí zvířata
Časování nepravidelných sloves.
Skloňování podstatných jmen (1. a 4. pád č.j.)
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
porozumí významu slov, slovních spojení a
Volný čas
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z
Slovosled v německé větě
vyhledá v něm požadovanou informaci
běžného života, má li k dispozici vizuální oporu (např.
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo
text znázorňující význam daného slova nebo slovního
spojení, vykoná činnost).
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve
Denní jídla a běžné potraviny a nápoje
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
kterých se představí, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co
podobné otázky pokládá
dělá, vlastní a umí.
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
Volný čas
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
Nakupování
sdělení
Bydlení, místnosti v bytě
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se napíše slova, jednoduchá spojení a věty, ve kterých
Denní jídla a běžné potraviny a nápoje
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
např. představí členy své rodiny a kamarády, uvede
podobné otázky pokládá
jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co
vlastní a umí.
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
Volný čas
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
Domácí zvířata
sdělení
Slovosled ve větě oznamovací
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DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

8. ročník
sestaví s použitím slov a jednoduchých vět krátký
Volný čas
pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělní konkrétní
informaci nebo se na ní zeptá (např. jak se má, kde je,
co dělá, zda souhlasí či nesouhlasí) za použití základních Advent
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav,
Nakupování
rozloučení, poděkování).
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám zachytí konkrétní informace (např. o předmětech,
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a
výslovností a reaguje na ně
časových údajích) v krátkém jednoduchém
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním
tématům.

Učivo
Jídla a nápoje, nakupování

Zdravý způsob života (x nemoci)
Sport, koníčky, dovolená, prázdniny.
Televize, média.
Všední den.
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9. ročník

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
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

porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a
jednoduchý poslechový text, který se vztahuje ke
každodenním tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže,
doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo
obsah daného textu).

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-9-2-02 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-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

reaguje pomocí slov a vět, jednoduchých slovních
spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného,
členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk,
kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má rád/nerad).

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se

porozumí tématu/obsahu krátkého textu, který se
vztahuje k tématům z každodenního života a je

Jídla a nápoje, nakupování

Zdravý způsob života (x nemoci)
Sport, koníčky, dovolená, prázdniny.
Televize, média.
Všední den.
Časové údaje
Předložka in
Časování slovesa konnen, mussen, wollen v
přítomném čase
Prosba a poděkování
Sport, koníčky, dovolená, prázdniny.
Všední den.

odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace (např. Jídla a nápoje, nakupování
o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a
časových údajích), které se vztahují k osvojovaným
tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení Sport, koníčky, dovolená, prázdniny.
a vět.
Všední den.
zeptá se na konkrétní informace (např. o předmětech,
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových
údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za
použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět.

Vazba es gibt.
Časování sloves essen a nehmen v přítomném čase
Časování slovesa einladen v přítomném čase
Předložky am, um
Jídla a nápoje, nakupování
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Německý jazyk
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-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

9. ročník
podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah
daného textu).
Zdravý způsob života (x nemoci)

najde konkrétní informace (např. o předmětech,
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a
časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, který
se vztahuje k tématům z každodenního života a je
podpořen obrazem.
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
odpoví písemně s použitím jednoduchým slovních
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
spojení a vět na krátká sdělení či otázky týkající se jeho
volného času a dalších osvojovaných témat
osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů a
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se činností, které běžně vykonává.
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

Rozkazovací způsob sloves
Všední den.

Jídla a nápoje, nakupování

Zdravý způsob života (x nemoci)

Všední den.
Přivlastňovací zájmena 1. a 4. pád

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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
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5.2.4 Matematika a její aplikace

1. ročník
4
Povinný

2. ročník
4
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

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

Celkem
7. ročník
5
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
5
Povinný

42

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace
Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Rozvíjí intelektuální
schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku.
Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Žáci si
postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologie, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací
oblast je rozdělena na čtyři tematické okruhy:
Číslo a početní operace – žáci si osvojují aritmetické operace, učí se získávat číselné údaje měřením,
odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním.
Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, učí se, že změnou může
být růst i pokles. Seznamují se s grafy, diagramy, tabulkami.
Geometrie v rovině a prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné
situace, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (v prostoru).
Nestandardní aplikační úlohy a problémy – žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života,
řeší číselné a obrázkové řady, logické čtverce.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je dotován v 1., 2. a 8. ročníku čtyřmi hodinami týdně a ve 3., 4., 5., 6., 7. a 9. ročníku pěti hodinami
předmětu (specifické informace o předmětu týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
zobecňováním
kompetence žáků
• zadáváme vhodné úkoly z běžného života vyžadující aplikaci matematických poznatků a dovedností
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Název předmětu

Matematika a její aplikace

•

Způsob hodnocení žáků

vedeme žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem, požadujeme prezentaci výsledků slov.
úloh a příkladů
• vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce, sebekontrolu, sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů:
• vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při řešení problému, k volbě vhodného
postupu, k plánu řešení
• přiměřeně obtížnými úkoly rozvíjíme logické myšlení, úsudek
• vedeme žáky k odhadu a vyhodnocení reálnosti výsledku
Kompetence komunikativní:
• důslednou kontrolou podporujeme u žáků používání odborné terminologie, jazyka matematiky
• požadujeme u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, matematizaci úlohy a interpretaci výsledků
• vyžadujeme vysvětlení zvoleného postupu při řešení matematických úloh
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k obhajobě vlastního názoru
• vyžadujeme při skupinové práci rozdělení rolí podle matematických znalostí a dovedností členů
skupiny
• důsledně požadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování
• orientujeme se na vzájemnou pomoc při učení /dvojice, skupiny/
Kompetence občanské:
• zařazujeme občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivujeme uplatnění
matematiky v různých oborech lidské činnosti
• vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, zodpovědnost za
dodržování školního řádu
Kompetence pracovní:
• získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým
životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání - hraní rolí, diskuse, skupinová práce, pokusy a
experimenty
Při hodnocení výstupů je kladen důraz na aktivní zapojení žáků do výuky, na schopnost týmové práce, na
zvládnutí matematických dovedností, na porozumění pojmům a souvislostem a jejich praktickému využití.
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Název předmětu

Matematika a její aplikace
V ústním projevu dbáme na kultivované vyjadřování myšlenek a na přesné matematické vyjadřování. Žáci
se zájmem o matematiku mají možnost se zúčastnit Matematické olympiády, Matematického klokana a
Pythagoriády.

Matematika a její aplikace
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
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
vytváří soubory s daným počtem prvků
daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
rovině

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
realitě jejich reprezentaci
jejich reprezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Učivo
čtení apsaní číslic do 20
počítání předmětů v daném oboru
porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 20
rozklad čísel
porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 20
rozklad čísel
řešení slovních úloh
slovní úlohy o n_více (méně)
rovinné obrazce
tělesa
tělesa
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Matematika a její aplikace

1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku
úsečky

Učivo
sčítání a odčítání, porovnávání čísel, řády desítek a
jednotek
znázorňování ve čtvercové síti, na číselné ose
násobení a dělení
převody jednotek času
řešení praktických situací, slovní úlohy
měření úseček
rýsování úsečky dané délky, lomená čára
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Matematika a její aplikace

2. ročník

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
realitě jejich reprezentaci
jejich reprezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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

rovinné obrazce, obvod útvarů

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků

Učivo
Pamětné sčítání a odčítání. Zaokrouhlování na desítky.
Písemné sčítání a odčítání.
Čtení, psaní, porovnávání čísel a zobrazování na
číselné ose.
Zapisuje rovnost a nerovnost
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3. ročník

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

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-3-2-01 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

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času
popisuje jednoduché závislosti z praktického života

Čtení, psaní, porovnávání čísel a zobrazování na
číselné ose.
Zapisuje rovnost a nerovnost
Násobení a dělení v oboru násobilek.
Dělení se zbytkem, slovní úlohy nkrát více (méně).
Násobení a dělení mimo obor násobilek.
Složené slovní úlohy.
Převody jednotek času.
Řešení slovních úloh o nvíce (méně)

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Schémata, řetězce, tabulky.

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci

Konstrukce, poloměr, průměr.
Trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníka.
Kvádr. Krychle. Jehlan. Kužel. Koule
Grafický součet, rozdíl a násobek úseček.
Polopřímka.
Lomené čáry, uzavřená lomená čára.
Mnohoúhelníky.
Převody jednotek délky km, m, dm, cm, mm.
Výpočet obvodu.
Souměrné rovinné útvary.

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku
délku úsečky
úsečky

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
útvary v rovině
rovině
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Zapisuje rovnost a nerovnost
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3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících čtení, psaní, porovnávání a znázorňování čísel do 1
000 000 na číselné ose
pamětné sčítání a odčítání
pamětné násobení a dělení
čte, píše a zobrazuje čísla na číselné ose, porovnává
čísla

písemné sčítání a odčítání
písemné násobení jedno a víceciferným činitelem
dělení se zbytkem
písemné dělení jednociferným dělitelem.
přímá úměrnost
řešení rovnic
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M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

4. ročník
složené slovní úlohy
zaokrouhluje na jednotlivé řády, pamětně sčítá a odčítá zaokrouhlování čísel
pamětné sčítání a odčítání
odhady výsledků
písemně sčítá a odčítá

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

násobí a dělí pamětně čísla do 1000000 jednociferným
číslem

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

násobí písemně jednociferným a dvojciferným
činitelem, dělí písemně jednociferným dělitelem

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

provádí odhad a kontrolu výpočtu

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

řeší slovní úlohy s několikrát méně, několikrát více

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku

modeluje a určí část celku

odhady výsledků
písemné sčítání a odčítání
čtení, psaní, porovnávání a znázorňování čísel do 1
000 000 na číselné ose
pamětné násobení a dělení
dělení se zbytkem
písemné násobení jedno a víceciferným činitelem
písemné dělení jednociferným dělitelem.
zaokrouhlování čísel
pamětné sčítání a odčítání
odhady výsledků
pamětné násobení a dělení
složené slovní úlohy

slovní úlohy

užívá závorky

používá zápis ve formě zlomku

pamětné sčítání a odčítání
složené slovní úlohy
zlomky jako část celku
zlomky jako část celku
slovní úlohy
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4. ročník

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

sestrojí rovnoběžku, kolmici

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

určí obsah čtverce a obdélníka ve čtvercové síti

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

řeší slovní úlohy na výpočty obsahu

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

modeluje síť kvádru, krychle

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
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-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
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

pozná římské číslice

určí osu souměrnosti, pozná a nakreslí souměrný útvar

vzájemná poloha přímek v rovině

kolmice a jejich konstrukce
souměrné útvary
osa souměrnosti
rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník
jednotky obsahu

sítě těles (kvádr, krychle)
rovnoběžníky
slovní úlohy
jednotky obsahu
stavby z krychlí
pohledy na tělesa
sítě těles (kvádr, krychle)
čtení a psaní římských číslic

sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

grafický součet a rozdíl úseček

Sestrojí kružnici o daném poloměru

kružnice
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M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce

4. ročník
Sestrojí trojúhélník

rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla při řešení modelových situací

řeší logicky slovní úlohy

Učivo
Přirozená čísla.

Porovnávání čísel.
Sčítání a odčítání přirozených čísel.
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5. ročník

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-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

zobrazuje zadání na číselné ose zaokrouhluje přirozená
čísla na milióny, statisíce, tisíce, sta desítky

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

řeší slovní úlohy na jeden až dva početní výkony

Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Písemné dělení jednociferným a dvojciferným
dělitelem.
Slovní úlohy.
Porovnávání čísel.

Zaokrouhlování.

pamětně násobí a dělí

Vlastnosti sčítání a odčítání, násobení a dělení.

sestavuje slovní úlohy

Sčítání a odčítání přirozených čísel.
Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Písemné dělení jednociferným a dvojciferným
dělitelem.
Velká čísla.

Sčítání a odčítání přirozených čísel.
násobí a dělí písemně

rýsuje rovnoběžky a různoběžky rýsuje libovolný
rovnoběžník, obdélník

Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Písemné dělení jednociferným a dvojciferným
dělitelem.
Rovnoběžnost přímek.

Obdélník, čtverec.
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5. ročník

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
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-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

určí vzájemnou polohu dvou přímek sestrojí rovnoběžku Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, kolmice,
s danou přímkou
kolmost.

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce

narýsuje pravoúhlý trojúhelník vypočítá obvod

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

znázorňuje zlomky pomocí modelů, používá desetinná
čísla na příkladu hmotnosti a délky
sestrojí síť kvádru a krychle

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

zobrazí desetinná čísla na číselné ose

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

písemně sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a
setin

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

násobí desetinná čísla 10, 100, 1000

sestrojí kolmici

čte a píše desetinná čísla

násobí a dělí jednociferným číslem"

Obdélník, čtverec.

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, kolmice,
kolmost.
Rýsování pravoúhlého, rovnostranného,
rovnoramenného trojúhelníka
Rýsování pravoúhlého, rovnostranného,
rovnoramenného trojúhelníka
Obvod trojúhelníka.
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
Konstrukce sítě krychle a kvádru.
Znázorňování a porovnávání desetinných čísel na
číselné ose. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání
a odčítání desetinných čísel.
Znázorňování a porovnávání desetinných čísel na
číselné ose. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání
a odčítání desetinných čísel.
Znázorňování a porovnávání desetinných čísel na
číselné ose. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání
a odčítání desetinných čísel.
Násobení a dělení desetinných čísel.
Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Souřadnice bodů.
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5. ročník

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

uvědomí si první a druhou souřadnici a první a druhou
osu souřadnice vyznačí počátek souřadnic.

Osa souřadnic.

spočítá aritmetický průměr

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé
na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé
na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
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

orientuje se v dutých měrách

Zaokrouhlování.
Sčítání a odčítání přirozených čísel.
Aritmetický průměr.
Objem krychle a kvádru.
Jednotky objemu.

převádí jednotky objemu

Jednotky objemu.

Porovná,sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
v oboru kladných čísel

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
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-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
provádí početní operace v oboru desetinných čísel,
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu odhaduje jejich výsledky a zaokrouhluje je
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
používá svislé a vodorovné číselné osy
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
používá s porozuměním geometrickou terminologii

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

uplatňuje základní konstrukční dovednosti, přesnost
rýsování

Učivo
Rozšíření oboru desetinných čísel

Početní výkony s desetinnými čísly
Převody jednotek délky, hmotnosti a objemu
Jednotky obsahu
Rovinná geometrie

Přenášení úhlů
Měření úhlů
Sčítání a odčítání úhlů
Osa úhlu
Dvojice úhlů
Přenášení úhlů
Měření úhlů
Sčítání a odčítání úhlů
Osa úhlu
Dvojice úhlů
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6. ročník

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

sestrojí úhel dané velikosti

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

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
souměrnosti

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

používá geometrickou symboliku

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

využívá znalost znaků dělitelnosti ke krácení zlomku

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

určuje nejmenší společný násobek

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v
praktických slovních úlohách
načrtne a sestrojí různé trojúhelníky, označí vnější a
vnitřní úhly trojúhelníků

Měření úhlů
Sčítání a odčítání úhlů
Dvojice úhlů
Přenášení úhlů
Měření úhlů
Osa úhlu
Shodné útvary
Osová souměrnost, symetrické obrazce
Měření úhlů
Sčítání a odčítání úhlů
Osa úhlu
Shodné útvary
Osová souměrnost, symetrické obrazce
Násobek, dělitel
Znaky dělitelnosti 10, 5, 2, 3, 6, 9, 4
Rozklad čísla na součin prvočísel
Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel
Násobek, dělitel
Znaky dělitelnosti 10, 5, 2, 3, 6, 9, 4
Rozklad čísla na součin prvočísel
Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel
Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel
Úhly v trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, třídění
trojúhelníků

ovládá konstrukci vepsaných a opsaných kružnic, těžnic, Úhly v trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, třídění
výšek, středních příček, zachovává kvalitu rýsování
trojúhelníků
Těžnice, výšky, střední příčky
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a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
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-9-3-09 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-9-3-09 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-9-3-09 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

6. ročník
Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník
ovládá převádění jednotek objemu

Jednotky objemu, povrch kvádru a krychle

odhadne a vypočítá povrch a objem kvádru a krychle

Prostorové útvary
Jednotky objemu, povrch kvádru a krychle

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při
řešení praktických úloh

Stěnová a tělesová uhlopříčka
Obraz kvádru a krychle

načrtává a konstruuje tělesa ve volném rovnoběžném
promítání

Stěnová a tělesová uhlopříčka
Obraz kvádru a krychle

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
provádí početní operace v oboru přirozených čísel

RVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
čísel

Učivo
Desítková soustava

Početní výkony
Dělitelnost
Početní výkony
Dělitelnost
Úhel, trojúhelník, osová souměrnost Tělesa - krychle,
kvádr
Početní výkony
Dělitelnost
Základní tvar zlomku

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

určuje velikost úhlu měřením nebo výpočtem

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek část (přirozeným číslem, zlomkem, desetinným
číslem)
provádí početní operace se zlomky řeší praktické slovní Krácení, rozšiřování
úlohy
Základní tvar zlomku
Porovnávání, zobrazování na číselné ose
Početní operace se zlomky
Smíšená čísla
Složené zlomky

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
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7. ročník

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické načrtne a sestrojí rovinné útvary užívat argumentaci
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
provádí početní operace v oboru celých čísel
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

Věty o shodnosti
Geometrická symbolika
Konstrukce trojúhelníků

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

orientuje se na číselné ose

Čísla kladná a záporná
Číselná osa
Navzájem opačná čísla, absolutní hodnota
Sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Záporná desetinná čísla
Záporné zlomky
Početní výkony s racionálními čísly
Číselná osa

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
souměrnosti

Středová souměrnost
Středová souměrnost na čtvercové síti

určí středově souměrný útvar

Středová souměrnost
Středně souměrné útvary

řeší výpočtem situace vyjádřené poměrem

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

pracuje s měřítky map a plánů

Určování poměru
Zvětšování a zmenšování čísla v daném poměru
Měřítko plánu a mapy
Dělení celku na části v daném poměru
Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Určování poměru
Zvětšování a zmenšování čísla v daném poměru
Měřítko plánu a mapy
Rovnoběžníky - druhy

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
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M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)

7. ročník
načrtne a sestrojí rovinné útvary, odhaduje a vypočítává Konstrukce rovnoběžníku
obsah a obvod rovinných útvarů (čtyřúhelníků)
Lichoběžník
Obsah a konstrukce lichoběžníku
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že
Procento
procentová část je větší než celek)
Výpočet procentové části
Výpočet celku
Výpočet počtu procent
Úrok
Procenta v úlohách z praxe
Grafy a diagramy
řeší slovní úlohy
Určování poměru
Měřítko plánu a mapy
Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Obsah rovnoběžníku
Obsah trojúhelníku
Úrok
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary
Hranoly a jejich sítě

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-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové odhaduje a vypočítává povrch a objem těles
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

Povrch a objem hranolu

Hranoly a jejich sítě
Povrch a objem hranolu
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7. ročník

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové načrtne a sestrojí sítě základních těles
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-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
dokáže rozlišit přímou a nepřímou úměrnost v reálné
úměrnosti
situaci a umí je početně vyřešit

Hranoly a jejich sítě

Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Matematika a její aplikace
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
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
provádí početní operace v oboru celých a racionálních
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu čísel
a odmocninu
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
umí určit vztah přímé a nepřímé úměrnosti
úměrnosti
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
vyhodnocuje a zpracovává data u procent
případ, že procentová část je větší než celek)

Učivo
Početní výkony s racionálními čísly

Poměr, úměrnost
Procenta, úroky
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8. ročník

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary dokáže charakterizovat a třídit rovinné útvary,
načrtnout, sestrojit a vypočítat obvod a obsah

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

umí vyhledat mocninu a odmocninu v tabulkách

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů

dokáže řešit polohové konstrukční úlohy
odhaduje a vypočítá obvod a obsah kruhu

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných

Konstrukce trojúhelníků
Středová souměrnost
Čtyřúhelníky, rovnoběžníky, lichoběžníky
Hranoly
Vlastnosti druhé mocniny a odmocniny

využívá účelně kalkulátor

Určování druhé mocniny a odmocniny na kalkulačce a
pomocí tabulek
dokáže logickou úvahou aplikovat Pythagorovu větu při Užití Pythagorovy věty v úlohách
řešení chybějících údajů v rovinných útvarech
Věta obrácená k Pythagorově větě

umí vyhledat třetí mocninu a odmocninu v tabulkách
zvládá výpočty mocnin s přirozeným mocnitelem

Třetí mocnina a odmocnina
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování
mocnin
Zápis čísel v desítkové soustavě
Vzájemná poloha kruhu, kružnice
Obvod a obsah kruhu
Části kruhu
Thaletova kružnice
Výrazy s proměnnými

Sčítání a odčítání výrazů
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8. ročník

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

dokáže určit hodnotu výrazu

Vzorce pro úpravu výrazů

umí sčítat a násobit mnohočleny provádí rozklad
mnohočlenů na součin pomocí vzorců a vytýkání

Násobení a dělení mnohočlenů jednočlenem a
mnohočlenem

dokáže načrtnout síť válce, odhadnout a vypočítat
povrch, objem nebo chybějící údaje

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

umí řešit rovnici o jedné neznámé a provést zkoušku
správnosti

Síť válce
Povrch a objem válce
Rovnost

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem

dokáže vypočítat jakoukoliv neznámou ze vzorce

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnice

Ekvivalentní úprava
Rovnice se zlomky
Počet řešení rovnic
Slovní úlohy
Vyjádření neznámé ze vzorce

umí používat potřebnou geometrickou symboliku

Množiny všech bodů dané vlastnosti

využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
řešení konstrukčních polohových úloh

Konstrukční úlohy

vyhodnocuje a zpracovává data porovnává soubory dat Grafy
umí použít různé grafy, tabulky
Aritmetický průměr, modus, medián
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Matematika a její aplikace
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
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
určuje mocniny a odmocniny zpaměti a podle tabulek
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu provádí početní výkony s mocninami upravuje výrazy,
a odmocninu
mnohočleny
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
řeší lineární rovnice a nerovnice provádí výpočty
rovnic a jejich soustav
pomocí Pythagorovy věty
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové řeší úlohy s využitím znalostí o kruhu, kružnici, válci
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s procvičuje vzorce
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
řeší konstrukční úlohy s důrazem na přesnost
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s určuje podmínky řešení lomeného výrazu
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a

Učivo
Mocniny
Výrazy, množiny čísel
Lineární rovnice a nerovnice. Pythagorova věta
Kruh, kružnice, válec
Kruh, kružnice, válec

Kruh, kružnice, válec

Definiční obor výrazu, krácení a rozšiřování
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násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 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-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

9. ročník

provádí početní výkony s lomeným výrazem

Početní výkony s lomenými výrazy. Složené lomené
výrazy

klade důraz na dodržení správnosti postupu

Početní výkony s lomenými výrazy. Složené lomené
výrazy

určuje podmínky řešitelnosti rovnice, řeší je s
dodržením správného postupu řeší slovní úlohy
sestavením rovnice, výpočtem, provedením zkoušky

Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
Řešení slovních úloh o pohybu, o směsích, o společné
práci
určuje podobnost na základě získaných poznatků
Určování podobných útvarů, sestrojování podobných
sestrojuje podobné výrazy ve čtvercové síti i bez ní
obrazů, porovnávání velikosti
využívá znalost vět o podobnosti trojúhelníků k řešení Věty o podobnosti trojúhelníků
slovních úloh a seznamuje se s pojmem stejnolehlosti
Stejnolehlost
umí vyjádřit neznámou z rovnice vytváří soustavy rovnic Řešení rovnic metodou substituční a adiční
řeší je pomocí substituční i adiční metody

Slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic

řeší slovní úlohy s důrazem na logický zápis a sestavení
rovnice
seznámí se s funkcemi, definičními obory a obory
hodnot

Slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic

seznámí se s rovnicemi i grafy funkcí

Graf funkce

umí sestrojit grafy funkcí

Druhy funkce, grafické řešení soustavy rovnic

využívá lineární funkce k řešení soustavy rovnic

Funkce nepřímé úměrnosti, kvadratická funkce

Pojem funkce
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M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

9. ročník
dbá na přesnost při rýsování grafů se seznámí se vztahy Funkce nepřímé úměrnosti, kvadratická funkce
mezi stranami trojúhelníka
pozná funkce tg, sin, cos

Vztahy mezi stranami a úhly pravoúhlého trojúhelníku

určuje hodnoty podle tabulek sestrojuje grafy funkcí s
důrazem na přesnost
řeší úlohy pomocí goniometrických funkcí

Grafy goniometrických funkcí

řeší úlohy na prostorovou představivost

Druhy funkce, grafické řešení soustavy rovnic

vypočítává objemy a povrchy pravidelných hranolů,
jehlanů, kuželů a koule
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles si zopakuje a získá nové poznatky o přímce a rovině a
v rovině
jejich vzájemných polohách
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

seznámí se s pomůckami k technickému kreslení při
práci
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
klade důraz na dodržování zásad rýsování
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
umí vysvětlit princip pravoúhlého promítání
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
rýsuje průměty, kótuje, dbá na kvalitu rýsování,
přesnost a čistotu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Užití goniometrických funkcí k výpočtu

Pravidelné mnohoúhelníky a hranoly. Povrch a objem
jehlanu, kužel, koule komolý jehlan, komolý kužel
Vzájemná poloha přímek a rovin, základní pojmy a
vlastnosti pravoúhlého promítání základních těles
základy rýsování
Technické rýsování
Technické rýsování
Technické rýsování
Technické rýsování
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5.2.5 Informační a komunikační technologie

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
1
Povinný

2

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět informatika umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti
- získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních technologií, orientovat se ve světě
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
výukových programů připraví žáky na vyhledávání pomocí internetu a jiných digitálních médií, které
umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“ a vhodně doplňuje standardní učební texty a
pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům
aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech
vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení tím, že vede žáka k :
* poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií
* porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
* schopnosti formulovat svůj požadavek
* porovnávání informací z většího množství informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti
vyhledávaných informací
* šetrné práci s výpočetní technikou
Obsahové, časové a organizační vymezení
Informační a komunikační technologie je samostatná oblast, která se vyučuje v 5. a 9. ročníku a je jí
předmětu (specifické informace o předmětu věnována 1 hodina týdně. Kromě této jedné hodiny se však informační technologie využívají i v jiných
důležité pro jeho realizaci)
předmětech.
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Název předmětu
Integrace předmětů

Informační a komunikační technologie

•

Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
komunikačních technologií v praktickém životě (možnost vyhledávání informací na Internetu,
kompetence žáků
v multimediálních encyklopediích, nápovědě, apod.)
Kompetence k řešení problémů:
• umožňujeme žákům samostatně uvažovat a řešit jednotlivé úlohy, které nemusí mít vždy jen jedno
správné řešení
• využíváme role konzultanta - žáci sami problém nejen nalézají, ale také prakticky provádějí
Kompetence komunikativní:
• využíváme možnosti elektronické pošty ke komunikaci se žáky, kteří některé práce odevzdávají
v elektronické podobě
• učíme žáky při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky ke kolegialitě, ohleduplnosti a taktu
• učíme žáky pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
Kompetence občanské:
• směřujeme žáky k respektování autorských práv, ochraně osobních údajů
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou
• učíme žáky k zodpovědnému plnění povinností a zadaných úkolů a ke schopnosti prezentovat a
zhodnotit výsledky své práce
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•

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

•
•

RVP výstupy
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí pojmy informatika, informace

Učivo
informatika

popíše počítač, vysvětlí jeho funkce

základní pojmy
seznámení se s osobním počítačem (počítačová
základna, externí zařízení
vstupní a výstupní)
zapne a správně vypne počítač
seznámení se s osobním počítačem (počítačová
základna, externí zařízení
vstupní a výstupní)
pojmenuje přídavné vstupní a výstupní zařízení a uvede, myš, práce s myší
k čemu se využívají
klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí
zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše
klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí
funkci některých kláves
orientuje se v základním uživatelském prostředí
operační systém a jeho funkce
operačního systému Windows, pozná a označí základní
prvky operačního systému
provede základní operace s ikonou (označení, přesun,
klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí
zrušení, založení, kopie, přejmenování, otevření ikony operační systém a jeho funkce
do okna, zavření)
předvede práci s okny (zavření, minimalizace,
operační systém a jeho funkce
maximalizace)
prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou bezpečnost práce a rizika, prevence rizik
internet a elektronická pošta (seznámení se s pracovní
prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
hlavní nabídka a panel nástrojů, kreslení a
vybarvování, základní geometrické tvary, kopírování,
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ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

5. ročník
přemísťování, roztahování a otáčení obrázku, úprava
již nakreslených obrázků, tisk)
uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem, bezpečnost práce a rizika, prevence rizik
aktivně je dodržuje

uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě
závady počítače

bezpečnost práce a rizika, prevence rizik

dodržuje pravidla bezpečného internetu, chrání svá
data

základní pojmy

bezpečnost práce a rizika, prevence rizik
otevře jednoduchý grafický program, nakreslí v tomto
programu obrázek, který uloží, vytiskne

napíše jednoduchý text v textovém editoru, opraví
případné chyby
napíše jednoduchou pozvánku, písmo zformátuje, do
dokumentu vloží obrázek

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a textový dokument uloží a vytiskne
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a vypočítá jednoduchý matematický příklad s pomocí
grafickém editoru
kalkulačky

grafický editor (seznámení s pracovním prostředím
hlavní nabídka a panel nástrojů, základy psaní a
editace textu, formátování písma, vkládání obrázků,
tisk)
textový editor (seznámení se s pracovním prostředím
internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
textový editor (seznámení se s pracovním prostředím
textový editor (seznámení se s pracovním prostředím
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5. ročník

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

vysvětlí pojem internet, uvede význam

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
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
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-5-2-01 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

uvede příklady informací a zdrojů

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

předvede komunikaci pomoci elektronické pošty

internet a elektronická pošta (seznámení se s pracovní
prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
grafický editor (seznámení s pracovním prostředím

předvede práci s internetovým prohlížečem

internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)

napíše do adresového řádku internetového prohlížeče
danou adresu a stránku otevře

internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)

vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele

internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)

s pomocí učitele založí svoji e mailovou adresu

internet a elektronická pošta (seznámení se s pracovní
prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
internet a elektronická pošta (seznámení se s pracovní
prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uvede základní pravidla bezpečnosti práce s PC

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

ukáže a správně pojmenuje základní části počítače,
popíše jejich funkci

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
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
pravidla pro práci s textem a obrazem

vysvětlí pojmy: hardware a software

Učivo
bezpečnost a hygiena práce, prevence zdravotních
rizik
hodnota informací
metody a nástroje ověřování informací
bezpečnost a hygiena práce, prevence zdravotních
rizik
struktura, funkce počítače
struktura, funkce počítače

vysvětlí pojmy: základní deska, procesor, operační
paměť, pevný disk

struktura, funkce počítače

uvede jednotky používané k měření objemu dat nebo
místa na disku

struktura, funkce počítače

určí formáty souborů podle přípon

formáty souborů
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ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví

9. ročník
OS Windows

předvede orientaci v základním uživatelském prostředí

schránka a práce s ní

vysvětlí pojmy: program, soubor, složka, dokument,
OS Windows
pracovní plocha, dialogové okno, nabídka, ikona, kurzor,
instalace

na příkladech ukáže možnosti využití počítače v různých multimediální využití počítače
oborech lidské činnost
vysvětlí pojmy: informatika, informace

informatika jako vědní obor

uvede, kde se dají informace získat, odliší spolehlivé a
nespolehlivé zdroje

internet

vysvětlí, co je počítačový vir, co může virus způsobit a
jak se lze proti němu účinně bránit

viry, antiviry

vyjmenuje alespoň dva antivirové programy

viry, antiviry

spustí antivirový program a ověří, zda není počítač
nakažen virem

internet
viry, antiviry
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ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

9. ročník
uvede příklad významné, méně významné a
bezvýznamné informace k zadanému tématu

hodnota informací

uvede příklady nevěrohodných informačních zdrojů

hodnota informací

objasní, proč internet vždy nezaručuje pravdivost
informací

internet

v textech regionálních tiskovin vyhledá porušení
topografických pravidel a vyjádří se k celkovému
estetickému zpracování textu a obrazu
vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů (bitmapové
a vektorové grafické editory)

hodnota informací
multimediální využití počítače

v grafickém editoru nakreslí obrázek, upraví jej a
vytiskne

grafický editor – vytvoření obrázku v bitmapové
grafice a vektorové grafice
zobrazení a nastavení stránky
formátování písma, odstavce, tabulátory
úprava před tiskem a tisk

napíše požadovaný text, opraví v textu chyby

v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

označí text různými způsoby a zformátuje jej

grafický editor – vytvoření obrázku v bitmapové
grafice a vektorové grafice

formátování písma, odstavce, tabulátory
úprava před tiskem a tisk
formátování písma, odstavce, tabulátory

pracuje s odrážkami, dokáže vytvořit odstavce, navrhne formátování písma, odstavce, tabulátory
jednoduchou tabulku, kterou zformátuje
použije ozdobné písmo, vloží obrázek

formátování písma, odstavce, tabulátory
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9. ročník

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

dokument vytiskne

úprava před tiskem a tisk

vysvětlí, k čemu se využívá tabulkový editor, uvede
příklad

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

vysvětlí základní pojmy: buňka, list, typy dat

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví

předvede základní operace s buňkami

vkládání tabulky a její úprava, vkládání obrázku a
grafického písma
vytvoření a editace tabulky
vkládání tabulky a její úprava, vkládání obrázku a
grafického písma
vytvoření a editace tabulky
formáty buněk
formáty buněk

vypracuje jednoduchý vzorec, a s jeho pomocí zpracuje jednoduché výpočty a vzorce
číselná data
vytvoří tabulku a graf

prezentace výsledků v podobě grafu

ukáže na příkladech způsoby prezentace informací

způsoby prezentace

spustí prezentační program a prohlédne si již
vytvořenou prezentaci
vytvoří vlastní prezentaci na zadané téma

vytvoření vlastní prezentace (snímky, animace,
spuštění prezentace)
vytvoření vlastní prezentace (snímky, animace,
spuštění prezentace)
seznámí se zákony o duševním vlastnictví, používá volně ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright,
stažitelné materiály
informační etika
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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9. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

5.2.6 Člověk a jeho svět

1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

13

Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro 1.
stupeň základního vzdělávání.
Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody,
kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k
dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří
povinné základní vzdělávání na 1. stupni.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět připravuje základy pro specializovanější vzdělávacím oboru Výchova
ke zdraví.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a
souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na
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dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých
zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly probouzet v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště,
postupně rozvíjet jejich vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné
úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí
kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou
společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a
dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V tematickém celku Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a
regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu 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 zdrojů, především pak od členů své
rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i
specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje
ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na
základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách
přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu,
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale
udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka
jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a
mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny,
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výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i
první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které
ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý
člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější
hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky,
sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace.
Ve 4. a 5. ročníku probíhá Člověk a svět rozděleně ve dvou celcích, které jsou nazvané Přírodověda a
Vlastivěda.
Výuka probíhá od prvního ročníku střídavě v obou jazycích.
Vyučovací celek přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky
různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání takových žádoucích dovedností a
vědomostí, které žákovi umožní dále aktivně poznávat přírodu, člověka a jím tvořený svět, ve kterém
člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní
ochrany životního prostředí.

Vlastivěda rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v
předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, vzájemné vztahy a
souvislosti; utváří se jejich obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a seznamují se s místně i časově
vzdálenějšími osobami i jevy. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, poznání sebe, svých potřeb i krásy
lidských výtvorů a přírodních jevů, porozumění světu. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, způsob
života, jeho přednosti i problémy, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
Ve vlastivědě se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Úspěšné
vzdělávání v daném předmětu je vlastní prožitek žáků. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů a
propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Celek přírodověda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku v I.pololetí školního roku 2. hodiny týdně a ve II. Polovině
předmětu (specifické informace o předmětu školního roku 1. hodina týdně1,5 hodiny týdně. Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho
důležité pro jeho realizaci)
svět, který je členěn do pěti tematických okruhů, zde se realizují dva okruhy:
· Rozmanitost přírody - Země jako planeta sluneční soustavy, rozmanitost i proměnlivost živé i neživé
přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky, rovnováha v přírodě, vliv
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lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy,
ekologické katastrofy
· Člověk a jeho zdraví - lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy
lidské reprodukce, partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy, péče o zdraví, první pomoc,
odpovědnost člověka za své zdraví, situace hromadného ohrožení .
Součástí výuky je exkurze do planetária.
Svým vzdělávacím obsahem přírodověda přispívá k naplnění některých tematických okruhů z průřezových
témat: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova.
Celek vlastivěda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku v I.pololetí 1 hodina týdně a ve II. pololetí 2. hodiny týdně.
Ve 4. a 5. ročníku jsou dvě hodiny této vzdělávací oblasti vyučovány v jazyce německém, přičemž jsou
zpracována tatáž témata. Jedná se o rozšiřování slovní zásoby v bilingviálním vzdělávání.
Vlastivěda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů,
zde se realizují tři okruhy:
· Místo, kde žijeme
· Lidé kolem nás
· Lidé a čas

•

Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• pomáháme hledat a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
kompetence žáků
• upevňujeme preventivní chování žáků
• učíme žáky orientovat se ve světě informací
• motivujeme žáky pro celoživotní učení
Kompetence k řešení problémů:
• pomáháme žákům v rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
• učíme je poznávat svou jedinečnost
• napomáháme žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
• učíme je pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívat různých informačních
zdrojů
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Kompetence komunikativní:
• rozšiřujeme u žáků slovní zásobu v osvojovaných tématech
• vedeme je k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a
bezkonfliktní komunikaci
• učíme je přirozeně vyjadřovat pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
• podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se
naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radit a pomáhat
Kompetence sociální a personální:
• využíváme práce ve skupině
• vedeme žáky k efektivní spolupráci při řešení problémů
• učíme je respektovat názory druhých
• zapojujeme žáky do diskuse
• učíme je věcně argumentovat
• vedeme děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské:
• utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
• motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
• vede žáky k respektování pravidel slušného chování
• škola pořádá akce připomínající lidové tradice (vánoční den, velikonoční den);
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
• učíme je používat různé materiály, nástroje a vybavení
• zohledňujeme soudobý stav poznání a technického rozvoje
Pětistupňová škála hodnocení.

Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého dojde bezpečně do školy
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého orientuje se ve škole a blízkém okolí
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
vhodně se chová ke spolužákům, učitelům a ostatním
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, zaměstnancům školy
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
umí se obrátit na učitele o radu a pomoc
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a udržuje pořádek a neničí vybavení školy
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
charakterizuje rozdělení rolí v rodině pojmenuje
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, základní povinnosti a úkoly členů rodiny

Učivo
Jsem školák

Naše třída, škola

Nové vztahy ve škole

Chování ve škole Bezpečná cesta do školy

Školní režim a řád

Základní příbuzenské vztahy

Vztahy mezi členy rodiny (úcta, pomoc, vzájemné
pochopení)
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projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání rámcově se orientuje v profesi svých rodičů
a pracovních činností
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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
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-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

přiměreně se chová ke starším a mladším členům
rodiny, domácím zvířatům, rostlinám

Povolání mých rodičů
Role, práva a povinnosti
Vztahy mezi členy rodiny (úcta, pomoc, vzájemné
pochopení)

uvede plnou adresu a telefon a ví, že není vhodné
sdělovat tyto informace cizím lidem

Náš dům (byt)
Cesta domů

orientuje se v členění domu a bytu zná funkce
jednotlivých prostorů domu a bytu

Chování v okolí bydliště, v dopravních prostředcích

bezpečně se orientuje v nejbližším okolí bydliště, zná
nejbezpečnější cestu ze školy domů

Cesta domů

bezpečně se chová na ulici, hřišti,v parku, dopravních
prostředcích

Chování v okolí bydliště, v dopravních prostředcích

popíše proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích popíše zásady ochrany přírody aplikuje je na
vlastním chování

Živá příroda a její jedinečnost
Proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích,
pozorování proměn přírody, reakce organismů na
roční období
Vztah člověka a přírody - ochrana přírody
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ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

orientuje se v čase

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
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-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost

chápe rozdíl mezi dějem v minulosti, v přítomnosti a v
budoucnosti

Den, části dne, noc, dny v týdnu, pracovní dny, dny
volna, svátky - Velikonoce, Vánoce, regionální
slavnosti
Hodiny, minuty, sekundy - měření času
Měsíce, roční období, rok
Kalendář, datum
Základní orientace v čase - teď, dříve, později

určuje čas podle hodin a kalendáře

Orientace v čase podle hodin a kalendáře

pojmenuje názvy dnů, měsíců, ročních období a jejich
sled

Měsíce, roční období, rok

charakterizuje roční období

Měsíce, roční období, rok

rozlišuje různé pracovní činnosti uvědomuje si jejich
význam
zhodnotí svůj režim dne a náplň volného času

Pracovní činnosti lidí, různá povolání, nezaměstnanost

pozdraví, přivítá se se známou osobou, představí se,
rozloučí se, umí odpovídat

Vzájemné seznamování lidí

uplatňuje základní pravidla slušného chování

Základní společenská pravidla

Pracovní režim, doba práce a odpočinku
Volný čas a jeho využití
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ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-5-01 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-3-5-01 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-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

1. ročník
snaží se řešit spory nenásilným způsobem

Základní společenská pravidla

uplatňuje základní hygienické návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle

Naše tělo

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval své zdraví ani zdraví jiných

Zdraví, nemoc a úraz
Základy první pomoci

uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného
režimu

Péče o čistotu, hygienické návyky, zdravá výživa

dokáže stolovat podle pravidel

Péče o čistotu, hygienické návyky, zdravá výživa

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Člověk a jeho svět
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
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého si upevňuje pravidla správného chování
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
pojmenuje nejpoužívanější dopravní značky a dopravní
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu prostředky vyjmenuje důležitá telefonní čísla umí
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
požádat o pomoc a poděkovat
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rozliší základní i širší příbuzenské vztahy charakterizuje
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, role v rodině
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům

Učivo
Jsem školák
Bezpečná cesta do školy
Umíš se chovat?"

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata
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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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

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

2. ročník
pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny
stará se o domácí zvířata

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata

uvede plnou adresu a telefon umí se bezpečně chovat
doma i venku

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata

pojmenuje nejznámější části, místa a objekty našeho
města

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata
Naše obec
Významná místa
Hlavní město, naše vlast
popíše proměny přírody a chování živočichů v
Chov zvířat v zajetí
jednotlivých ročních obdobích vysvětlí základní význam Podzim v přírodě
vody, vzduchu, ohně a půdy pro život člověka
Třídění a poznávání ovoce, zeleniny a zemědělských
plodin Listnaté a jehličnaté stromy
Zima v přírodě
Proměny přírody na jaře
Hospodářská zvířata (zvířecí rodiny) Rostliny a
živočichové na louce, poli, v lese, u vody a ve vodě
Proměny přírody v létě
Vrozené biologické rozdíly mezi lidmi (věk, pohlaví,
výška, barva pleti, vlasů, očí)
popíše základní rozdíly mezi lidmi určí základní části
Lidská postava, stavba těla a jeho části, orgány a
lidského těla, orgány a orientuje se v jejich funkcích
kostra
popíše etapy průběhu lidského života uplatňuje základní Lidské smysly
návyky osobní hygieny
Etapy lidského života
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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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

2. ročník
rozpozná příznaky běžných nemocí a vyjmenuje
nejčastější dětské nemoci

Nemoc a úraz

dovede poskytnout první pomoc při drobném poranění, Lékárnička a její vybavení
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

vyjmenuje vybavení lékárničky uplatňuje zásady
zdravého stravovacího a pitného režimu "

orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi minulostí,
přítomností a budoucností určuje čas podle hodin,
používá kalendář pojmenuje názvy dnů, měcíců, ročních
období, charakterizuje měsíce a roční období dodržuje
denní režim
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání rozlišuje různá povolání, uvědomuje si jejich význam
a pracovních činností
zhodnotí svůj režim dne a náplň volného času
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
uplatňuje základní pravidla slušného chování - pozdrav,
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, přivítání, umí se představit, rozloučit se, odpovídat na
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
dotazy snaží se řešit spory nanásilným chováním,
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
respektuje odlišné názory a zájmy druhých chápe
nedostatkům
nevhodnost hrubých a urážlivých výrazů, rozpozná
nevhodné chování
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého orientuje se v nejbližším okolí domova ví, jak je členěn
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná dům (byt)
nebezpečí v nejbližším okolí
pojmenuje různý nábytek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Lékárnička a její vybavení
Hygiena a čistota

Den a jeho části
Hodina, minuta, sekunda
Měsíce, roční období, rok Kalendář
Pracovní činnosti lidí, různá povolání Nezaměstnanost
Pracovní režim - doba práce a odpočinku
Volný čas a jeho využití, vhodně a nevhodně trávený
volný čas
Člověk - tvor společenský
Vzájemné seznamování lidí
Základní společenská pravidla Podobnost a odlišnost
lidí "
Náš domov, dům, byt
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2. ročník

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 - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. 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-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-3-4-01 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-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-5-01 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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
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

3. ročník
provádí ve skupině jednoduché pokusy, určuje společné Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
a rozdílné znaky u známých látky
půda. Vesmír a Země.

pozoruje a popíše proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících
znaků

Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
půda. Vesmír a Země.
Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
půda. Vesmír a Země.

rozlišuje činnosti člověka, které mohou zdraví i životní
prostředí poškozovat

Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
půda. Vesmír a Země.

uplatňuje hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji dítěte chová se obezřetně
při setkání s neznámými jedinci
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná,ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových
linek,reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Stavba těla. Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce. Vývoj jedince. Osobní
bezpečí.

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

Orientace v místě bydliště a školy. Dopravní výchova.

Stavba těla. Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce. Vývoj jedince. Osobní
bezpečí.

uplatňuje základní pravidla silničního provozu, roztřídí a Orientace v místě bydliště a školy. Dopravní výchova.
pozná dopravní značky popíše povinné vybavení kola
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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-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
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-3-2-01 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-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije

3. ročník
určí hlavní a vedlejší světové strany

Krajina v okolí domova. Světové strany. Druhy krajin.
Naše vlast a sousední státy.

zorientuje se v krajině bez kompasu

Krajina v okolí domova. Světové strany. Druhy krajin.
Naše vlast a sousední státy.

pojmenuje sousední státy,začlení svou obec do
Krajina v okolí domova. Světové strany. Druhy krajin.
příslušného kraje,rozliší přírodní a umělé prvky v okolní Naše vlast a sousední státy.
krajině
rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině ( rododkmen)
Příbuzenské vztahy lidí, tělesná a duševní práce.
Různá povolání a volný čas.

odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků
k jejich přednostem i nedostatkům

Příbuzenské vztahy lidí, tělesná a duševní práce.
Různá povolání a volný čas.
Příbuzenské vztahy lidí, tělesná a duševní práce.
Různá povolání a volný čas.

využívá časové údaje při řešení situací v denním životě

Orientace v čase. Základní jednotka času - převody
jednotek.

porovnává na příkladech minulost a
současnost,pojmenuje kulturní či historické
památky,zná některé pověsti spjaté s místem,v němž
žije
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Orientace v čase. Základní jednotka času - převody
jednotek.
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3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. 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-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky
jejího porušení

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
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

zná význam zdravého životního prostředí a hlavní
znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd

rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
organismy)
nerosty a horniny, půda (vznik půdy a její význam,
hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání)
životní podmínky

umí popsat vznik půdy a její význam, zná důležité
nerosty a horniny a jejich využití a rozdíl mezi
obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji

nerosty a horniny, půda (vznik půdy a její význam,
hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání)

umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období jako
důsledek pohybu Země ve vesmíru

orientace v čase- kalendář, režim dne a roční období

má základní informace o postavení Země ve vesmíru,
uvědomuje si podmínky života na Zemi, umí vysvětlit
význam Slunce pro život na Zemi
umí charakterizovat některá společenstva - les, louka,
voda, u lidských obydlí a umí přiřadit a charakterizovat
některé živočichy a rostliny

vesmír, Země a Slunce
ekologie a životní prostředí

porovnává na základě pozorování základní projevy
života na konkrétních organismech, prakticky třídí
organismy do známých skupin,využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka
do přírody a krajiny a umí uvést příklad

živočichové a rostliny

přírodní společenstva

ekologie a životní prostředí
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ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

4. ročník

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

rizika v přírodě - rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní
postup,vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

voda, půda, vzduch

režim dne a duševní hygiena

péče o zdraví, zdravá výživa

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování
v silničním provozu a v dopravních prostředcích,
dopravní značky

ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek přivolání pomoci v případě ohrožení
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu

orientace v místě bydliště; naše vlast - Česká republika
orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
pojmy , sousední státy
určování světových stran v přírodě; práce s kompasem
a mapou
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ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
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

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem
posoudí jejich význam z hlediska přírodního
historického, politického, správního a vlastnického

orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
pojmy , sousední státy

orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
pojmy , sousední státy
Praha a vybrané oblasti ČR, jejich zeměpisné a
hospodářské údaje
předávání osobních zkušeností z cest
pojmy: vlast a cizina
sousední státy
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti předávání osobních zkušeností z cest
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
pojmy: vlast a cizina
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
ČR - státní zřízení, orgány státní moci, státní symboly,
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
významné osobnosti naší politiky, státní svátky
význam
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezilidské vztahy, pravidla slušného chování,
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, mezi lidmi,vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve
komunikace
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
škole, mezi chlapci a dívkami,v rodině, v obci/městě
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
ohleduplnost,
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, své názory,připustí svůj omyl a dohodne se na
ohleduplnost,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
společném postupu řešení
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
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ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, tolerovat nemohou a která porušují základní lidská
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
práva nebo demokratické principy
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
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

etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové
situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost,

etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové
situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
demokratické principy; lidská práva a práva dítěte
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá
vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné;
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost výdaje domácnosti
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč
hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
spořit,kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
placení;banka jako správce peněz, úspory, půjčky
vracet dluhy
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
poukáže v nejbližším společenském a přírodním
historické proměny a problémy životního prostředí
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
prostředí na změny a některé problémy a navrhne
obce
hodnoty a rozmanitost
možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
čas, časová osa; zařazení stavebních slohů a
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
panovnických rodů
jevy
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
historické proměny a problémy životního prostředí
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní obce
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
základní význam chráněných částí přírody,nemovitých i
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
movitých kulturních památek
operátory tísňových linek
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ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

čas, časová osa; zařazení stavebních slohů a
panovnických rodů
pravěk, raný středověk, vrcholný středověk, raný
novověk
chráněná území a naučné stezky, světové dědictví
UNESCO
návštěvy knihoven, muzeí a galerií
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních čas, časová osa; zařazení stavebních slohů a
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s reáliích minulosti a současnosti s využitím regionálních panovnických rodů
využitím regionálních specifik
specifik
pravěk, raný středověk, vrcholný středověk, raný
novověk
Velkomoravská říše, Přemyslovci, Lucemburkové,
Jagellonci a Habsburkové
ujasňuje si způsob života našich předků v minulosti a
současnosti
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
zná a chápe význam státních svátků a významných dnů chráněná území a naučné stezky, světové dědictví
státních svátků a významných dnů
ČR
UNESCO
návštěvy knihoven, muzeí a galerií
znalost významných dnů v roce
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map
orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a pojmy , sousední státy
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, polokoulí
zeměpisné pojmy
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
pojmy , sousední státy
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
polokoulí
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ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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4. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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 - Fungování a vliv médií ve společnosti
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, zemská
přitažlivost;

Učivo
pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, zemská
přitažlivost; gravitační síla a pole Země, umělé a
přirozené družice Země, Slunce, Měsíc, orientace v
čase, životní podmínky člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
umí vysvětlit postavení Slunce ve vesmíru (střídání dne pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, zemská
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
a noci a ročních období)a význam Slunce pro život na
přitažlivost; gravitační síla a pole Země, umělé a
rozdělením času a střídáním ročních období
Zemi
přirozené družice Země, Slunce, Měsíc, orientace v
čase, životní podmínky člověka
počasí a podnebí, jednotlivé podnebné pásy a jejich
společenstva rostlin a živočichů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a umí vysvětlit pojem počasí a podnebí a charakterizovat počasí a podnebí, jednotlivé podnebné pásy a jejich
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
podnebné (klimatické)podmínky a podnebné pásy na
společenstva rostlin a živočichů
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
Zemi
činností člověka
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5. ročník

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období

ví, co znamená rovnováha v přírodě, a uvede důsledky
jejího porušení;

rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
organismy); zoologické a botanické zahrady

uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka
do přírody a krajiny uvědomuje si prospěšnost a
škodlivost zásahů člověka do přírody a krajiny a umí
uvést příklad
umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra

rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
organismy); zoologické a botanické zahrady

zná pravidla chování v přírodě

CHKO, národní parky

umí třídit organismy

třídění organismů

zná význam zdravého životního prostředí, zná hlavní
příčiny znečišťování vody, vzduchu, půdy atd.

ničení deštných lesů, ekologické katastrofy, ohrožené
druhy živočichů

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí v
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

rizika v přírodě spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi, postup v případě
ohrožení; požáry;integrovaný záchranný systém
magnetická a gravitační síla

seznámí se s působením magnetické a gravitační síly

rostlinná patra
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5. ročník

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

zná jednoduché stroje a jejich praktické použití - páka,
kladka,nakloněná rovina, kolo apod.; zná princip a užití
parního stroje a spalovacího motoru
má základní poznatky o zdrojích a využití elektrické
energie;

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

umí sestrojit jednoduchý elektrický obvod; zná a
dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s
běžnými elektrickými přístroji;
zná zásady poskytnutí první pomoci při zasažení
elektrickým proudem

člověk a technika, jednoduché stroje, parní stroj a
spalovací motor
druhy elektráren; elektrický obvod; osobní bezpečí
(bezpečné používání elektrických spotřebičů); první
pomoc při zasažení elektrickým proudem
druhy elektráren; elektrický obvod; osobní bezpečí
(bezpečné používání elektrických spotřebičů); první
pomoc při zasažení elektrickým proudem
druhy elektráren; elektrický obvod; osobní bezpečí
(bezpečné používání elektrických spotřebičů); první
pomoc při zasažení elektrickým proudem

zná výrobu skla, papíru a plastů

recyklace

zná stavbu lidského těla, hlavní části kostry, význam
svalstva,některé vnitřní orgány,

životní podmínky, lidské tělo -kostra, svalstvo, vnitřní
orgány, smyslové ústrojí

zná původ člověka jako druhu a způsob jeho
rozmnožování;umí charakterizovat hlavní etapy vývoje
člověka
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
zná své postavení v rodině a ve společnosti a svá
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla základní práva a povinnosti
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
uvědomuje si nutnost kázně a dodržování pokynů v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
látek apod.rozpozná život ohrožující zranění;)ošetří
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

původ člověka, základy lidské reprodukce, vývoj
jedince
postavení v rodině a společnosti

osobní bezpečí; situace hromadného ohrožení;
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví
služby odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku, základy první
pomoci
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5. ročník

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
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

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu

dopravní výchova

uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a
alkoholu, gamblerství

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
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

dodržuje zdravou výživu, osobní a intimní hygienu

návykové látky a zdraví - návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
péče o zdraví, zdravá výživa

umí ošetřit drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

ošetření drobných poranění; přivolání záchranné
služby

zná základy sexuální výchovy a uplatňuje ohleduplné
chování

základy sexuální výchovy - rodina, vztahy v rodině,
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka
vztahů,
etická stránka sexuality, - nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), partnerství, manželství,
rodičovství, šikana, sexuální a jiné zneužívání
orientace podle náčrtů, plánů a map
zeměpisné pojmy
sousední státy - Praha, ČR - zeměpisné, hospodářské,
politické a zemědělské údaje
Evropa - státy a města
ČR - státní zřízení, kraje ČR
ČR - státní zřízení, kraje ČR

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
rozumí náčrtům, plánům a základním typům map;
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních vyhledává údajen o přírodních podmínkách na mapách
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, ČR,
Evropy a polokoulí

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z

poznává regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,tradice, symboly; snaží se
posoudit význam regionálních zvláštností z hlediska
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hlediska přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
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-5-2-01 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-5-2-04 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
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

5. ročník
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického,z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
porovnává způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných naše vlast - domov, krajina, národ
zemích,rozlišuje pojmy vlast a cizina
předávání osobních zkušeností z cest

poznává z vlastních zkušeností základní vztahy mezi
lidmi a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, v obci

mezilidské vztahy, pravidla slušného chování

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi a odůvodní své
názory,připustí svůj omyl a dohodne se na společném
postupu a řešení,uplatňuje pravidla slušného chování
učí se rozpoznávat a dodržovat základní lidská práva a
demokratické principy

pravidla dialogu, komunikace

rozlišuje základní formy vlastnictví, učí se používat
peníze v běžných situacích

základní formy vlastnictví; peníze a jejich používání

vymýšlí možnosti zlepšení životního prostředí obce a
města,poznává chráněná krajinná území a rezervace

ochrana životního prostředí, CHKO, národní parky

zařazuje časové údaje a dokáže využívat zjištěných
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

čas, časová osa, hlavní mezníky našich dějin – (doba
raný novověk – současnost)

demokratické principy; lidská práva a práva dítěte
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ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 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

5. ročník
navštěvuje archivy, knihovny, sbírky muzeí a galerií jako návštěvy knihoven, muzeí a galerií
zdroje pro pochopení minulosti; chápe význam
kulturních památek
orientuje se v hlavních tématech minulosti a
současnosti naší vlasti a využívá regionálních specifik

historický přehled událostí našeho státu, lidové zvyky
a obyčeje

ujasňuje si způsob života našich předků v minulosti a
současnosti

charakteristika vývojových etap na našem území; EU

zná a chápe význam státních svátků a významných dnů
ČR
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 - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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

znalost významných dnů v roce
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5. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

5.2.7 Dějepis

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Dějepis
Člověk a společnost
Vzdělávací obor Člověk a společnost se rozděluje na dvě vzdělávací oblasti, a to na Výchovu k občanství a
Dějepis. Předmět Dějepis seznamuje žáky s vývojem lidské společnosti od pravěku do současnosti.
Zaměřuje se na vývoj na území našeho státu i na světové, resp. evropské dějiny. Seznamuje žáky s
nejdůležitějšími mezníky ve vývoji lidské společnosti a se vztahy mezi událostmi i časovými obdobími.
Vyučovací předmět Dějepis je dotován ve všech ročnících druhého stupně dvěma hodinami týdně.

•

Dějepis
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Název předmětu
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• předkládáme žákům informační zdroje s dějepisnou tematikou, vede je k jejich pravidelnému
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
využívání
kompetence žáků
• používáme vhodné dějepisné učební pomůcky
• učí vyhledávat v různých pramenech potřebné informace týkající se dějepisné problematiky, třídit
je, pochopit, propojit a využít ke svému dalšímu studiu
• motivuje žáky k poznávání dějin vlastního národa v kontextu s evropským vývojem a k vytváření
komplexnějšího pohledu na historické jevy
Kompetence k řešení problémů:
• umožňujeme žákům využívat získané vědomosti k řešení problémů
• motivujeme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů, myslet kriticky, činit uvážlivá
rozhodnutí a umět je obhájit
Kompetence komunikativní:
• rozvíjíme u žáků schopnost logicky formulovat a vyjadřovat myšlenky, názory
• vede k porozumění obsahu různých typů historických textů, jejich interpretaci, analýze
• učí respektovat názory druhých, vhodně na ně reagovat, umět obhájit svá tvrzení
Kompetence sociální a personální:
• navozujeme situace umožňující osvojení zásad efektivní spolupráce v rámci třídy nebo skupiny
při řešení zadaných úkolů a problémů
Kompetence občanské:
• směřujeme žáky k respektování a ochraně našich tradic, kulturního a historického dědictví
• motivuje žáky v rámci dalšího vzdělávání k návštěvě historických a kulturních památek, muzeí
apod.
Kompetence pracovní:
• učíme základům správného používání hlavních historických pomůcek
• vedeme žáky k odpovědnosti za plnění povinností a zadaných úkolů a ke schopnosti zhodnotit
výsledky své práce
Způsob hodnocení žáků
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím získává informace o tom, jak
danou problematiku zvládá. Při hodnocení výstupů je kladen důraz na rozvíjení pozitivního vztahu
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Název předmětu

Dějepis
k mateřskému jazyku, na kultivovaný písemný a slovní projev žáků, jejich aktivitu a zapojení do týmové
práce, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a schopnost vlastního sebehodnocení.
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-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; objasní důležitost poznání vlastního národa i ostatních
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
národů
shromažďovány
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; vyjmenuje informační zdroje dějepisného poznání
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; rozdělí památky podle toho, kde jsou uloženy
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; zná pojmy archiv, muzeum, galerie
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
orientuje se v posloupnosti jednotlivých epoch lidských
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém dějin
sledu
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
pracuje s dějepisným atlasem
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
Počátky lidské společnosti

Učivo
Význam zkoumání lidských dějin

Historické prameny

Historické prameny

Historické prameny

Historický čas a prostor

Historický čas a prostor
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Dějepis

6. ročník

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
našem území
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost

charakterizuje přírodní podmínky vhodné pro vznik
nejstarších civilizací
popíše vývoj způsobu obživy, bydlení a materiálu
používaného k výrobě nástrojů
uvede příklady archeologických kultur na našem území,
vyznačí je na mapě
objasní význam zemědělství a zpracování kovů pro
lidskou společnost
vysvětlí, v čem spočívá přínos používání nových kovů v
životě pravěkého člověka
Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury

Člověk a lidská společnost v pravěku

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví

vymezí starověk časově i místně starověk

Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
(Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)

uvede příklady nejstarších starověkých civilizací

Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
(Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)

zobecňuje souvislosti mezi přírodními podmínkami a
vznikem starověkých civilizací

Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
(Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)

popíše sociální složení orientálních států

Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
(Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)

orientuje se ve stavebních a kulturních památkách
starověkých orientálních států
vysvětlí na základě získaných poznatků význam
Chammurabiho zákoníku a diskutuje o právu ""oko za
oko, zub za zub
uvede na konkrétní události obecných dějin její dopad
na současnost

Vývoj států a říší

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků

Člověk a lidská společnost v pravěku
Člověk a lidská společnost v pravěku
Člověk a lidská společnost v pravěku
Člověk a lidská společnost v pravěku

Nejstarší starověké civilizace

Dějiny a význam historických poznatků
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Dějepis

6. ročník

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
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-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem

vysvětlí pojem demokracie

Starověké Řecko a Řím

popíše principy demokratické společnosti

Starověké Řecko a Řím

orientuje se ve vývoji sociálního uspořádání a forem
vlády v jednotlivých etapách

Starověké Řecko a Řím

orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí
hlavní historické epochy v chronologickém sledu

Periodizace dějin, historická mapa

uvede příklady nejvýznamnějších kulturních památek
předantických civilizací
uvede příklady nejvýznamnějších kulturních památek
antického světa
posoudí význam těchto kulturních památek

Nejstarší starověké státy

jmenuje příklady představitelů politiky, umění a vědy,
kteří významným způsobem přispěli k formování
antické civilizace

Řecká kultura, filozofie, umění, sport a životní styl

nalezne společné znaky křesťanství a judaismu

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

charakterizuje křesťanství a vymezí jeho vliv na rozvoj
evropské civilizace

Řecké náboženství, polyteismus, monoteismus
Římská republika, římské vojenství, sjednocení Itálie,
punské války, expanze do Středomoří, římská kultura a
životní styl
Starověký Řím, přírodní podmínky, kulturní a politické
kořeny, Etruskové, Latinové, římské náboženství

Starověké Řecko, lokalizace, přírodní podmínky,
kulturní a politické kořeny periodizace řeckých dějin
Starověké Řecko, přírodní podmínky, kulturní a
politické kořeny, periodizace řeckých dějin
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Dějepis
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
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

6. ročník
na příkladech antických kulturních památek posoudí
jejich smysl a význam

Vzestup Athén, peloponéská válka, úpadek polis,
makedonská hegemonie, Alexandr Makedonský

uvede příklady forem vlád u vybraných starověkých
civilizací

Římská republika, římské vojenství, sjednocení Itálie,
punské války, expanze do Středomoří, římská kultura a
životní styl
Krize římské republiky, Spartakovo povstání
Triumviráty, občanské války

u vybrané starověké civilizace popíše sociální strukturu
obyvatelstva
uvede příklady forem vlád

Rozdělení a pád impéria, stěhování národů, význam
Říma pro evropskou civilizaci.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•

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

• Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše a
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
způsob života barbarských kmenů
christianizace a vzniku států
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

vysvětlí příčiny vzniku arabské říše, popíše vliv islámu

Učivo
středověk od 5 .do 12.století
způsob života "barbarských" kmenů a jejich
romanizace
křesťanství
arabská říše

popíše život kočovníků, objasní nové pojmy

arabská říše

charakterizuje hospodářství, strukturu středověké
společnosti a způsob života jednotlivých vrstev

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech

objasní postavení a úlohu církve ve středověké
společnosti

staromoravská společnost
vznik Anglie
útoky Normanů
přehled významných evropských států
křesťanství
staromoravská společnost
přehled významných evropských států

popíše hlavní události ve vývoji států východních
Slovanů

staromoravská společnost
přehled významných evropských států

objasní způsob života tzv. námořních lupičů, vysvětlí
vznik Anglie

vznik Anglie
útoky Normanů

vysvětlí dědičnost léna

přehled významných evropských států

vysvětlí příčiny vzniku francouzského státu, popíše
vládu Kapetovců

přehled významných evropských států

románská kultura v našich zemích a v Evropě
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D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech

7. ročník
vysvětlí změny v hospodářství a v postavení obyvatel na středověk od 13. do 15. století
venkově, zakreslí trojpolní systém
zemědělství, řemeslná výroba a obchod, vznik měst
vysvětlí rozdíly v osídlení západní a východní části
franské říše, vysvětlí utváření středověké římské říše

přehled významných evropských států

vysvětlí rozdíly v situaci na Moravě a v Čechách při
sjednocování kmenů, popíše způsob obrany proti cizím
nájezdům
vyjmenuje panovníky českého státu,vysvětlí důvody
překonání krize, objasní, co vedlo ke snaze získat
dědičný královský titul"
diskutuje na základě obrazového materiálu o
středověkém řemesle a obchodu, vysvětlí vývoj
hospodářství od spotřebního ke zbožnímu, pojmenuje
řemeslné profese
vysvětlí rozdělení společnosti na jednotlivé vrstvy,
vyhledá ve slovníku pojmy z církevní terminologie

staromoravská společnost

vysvětlí příčiny křížových výprav, popíše podle mapy
směřování křížových výprav
vysvětlí vztahy mezi českým státem a německou říší na
konci 12. až 13. století

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, zakreslí na časovou přímku základní letopočty
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech

pokusy o zisk královské koruny
cesta k dohodě přemyslovských knížat
zemědělství, řemeslná výroba a obchod, vznik měst
struktura středověké společnosti
kultura rytířská a církevní
středověk od 13. do 15. století
struktura středověké společnosti
kultura rytířská a církevní
křížové výpravy do Svaté země
pokusy o zisk královské koruny
cesta k dohodě přemyslovských knížat
středověk od 13. do 15. století
středověk od 5 .do 12.století

vznik Anglie
křížové výpravy do Svaté země
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7. ročník

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní popíše boje přemyslovských králů za uhájení nebo
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů rozšíření území
v evropských souvislostech
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám

středověk od 13. do 15. století

stoletá válka
husitské války

románská kultura v našich zemích a v Evropě
pokusy o zisk královské koruny
cesta k dohodě přemyslovských knížat
objasní význam základních pojmů (lenní systém, Listina struktura středověké společnosti
svobod, parlament, generální stavy),objasní příčiny
povstání obyvatelstva na venkově
charakterizuje významná období českého státu,vysvětlí cesta k dohodě přemyslovských knížat
kulturní rozvoj státu,vysvětlí příčiny vzestupu českého středověk od 13. do 15. století
království ve střední Evropě
struktura středověké společnosti
kultura rytířská a církevní
popíše hospodářství a strukturu středověké společnosti, zemědělství, řemeslná výroba a obchod, vznik měst
zamyslí se nad způsobem života jednotlivých vrstev,
pojmenuje základní prvky gotického slohu
struktura středověké společnosti

objasní postavení a úlohu církve ve středověké
společnosti a příčinu rozporu mezi jednotlivými
společenskými vrstvami

hospodářský a kulturní rozvoj za Karla IV.
gotická kultura v našich zemích a v Evropě
Jan Hus

popíše průběh husitských válek, zná významné
osobnosti husitství

Jan Hus
husitské války
basilejská kompaktáta
počátky jednoty bratrské
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7. ročník

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
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-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

zakreslí do mapy směr poselstva Jiřího z Poděbrad,
vyhledá základní data ze života Jiřího z Poděbrad

český stát v období poděbradském
počátky jednoty bratrské

vysvětlí pojem "poděbradská jednota"

český stát v období poděbradském

popíše podle mapy situaci ve východní Evropě, vysvětlí
vznik polskolitevského státu

středověk od 13. do 15. století

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

vypíše významná střediska italské renesance, vysvětlí
příčiny šíření renesančního stylu života

vyhledá vládnoucí dynastie na přelomu 15. a 16. století středověk od 13. do 15. století
francouzská jacquerie a anglické povstání Wata Tylera
války růží
vysvětlí problém nástupnictví na českém a uherském
trůně a roli vladislavského zřízení, uvede znaky
vladislavské gotiky

pozdní gotika, počátky humanismu a renesance v
našich zemích a v Evropě
českouherské soustátí
pozdní gotika
počátky renesance

šíření renesance v Evropě
zná významné umělce a jejich díla

počátky renesance

šíření renesance v Evropě
objasní příčiny a důsledky vzniku 30.leté války, posoudí počátky jednoty bratrské
její důsledky
30. letá válka a její důsledky pro české země, osobnost
J.A. Komenského
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D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky

7. ročník
vysvětlí význam osobnosti J.A. Komenského

30. letá válka a její důsledky pro české země, osobnost
J.A. Komenského
popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich zámořské objevy, příčiny a cíle hospodářské, politické
příčiny a důsledky
a kulturní důsledky
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
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Dějepis
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
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady uvede jejich představitele a příklady významných
významných kulturních památek
kulturních památek
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a
absolutismus, konstituční monarchie,
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které
parlamentarismus
charakterizují moderní společnosti

Učivo
barokní literatura, umění a věda, rozvoj vědy a
techniky v době osvícenství
společnost v 18. století
společnost v 18. století
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8. ročník

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje objasní souvislosti mezi událostmi francouzské revoluce
absolutismus, konstituční monarchie,
a napoleonských válek straně
parlamentarismus
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
vysvětlí příčiny rozbití starých společenských struktur v
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
Evropě
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v
Evropě na straně druhé
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
vysvětlí v širším kontextu pojmy kolonie a kolonialismus
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

objasní šíření myšlenek demokracie a industrializace

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
vysvětlí pojem národně osvobozenecký boj
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů

příčiny a hlavní fáze francouzské revoluce, její podíl na
modernizaci společnosti, ústavnosti a demokracii
příčiny a hlavní fáze francouzské revoluce, její podíl na
modernizaci společnosti, ústavnosti a demokracii
napoleonské období a jeho přínos pro šíření myšlenek
moderní společnosti
společnost v 18. století

rozvoj moderní společnosti

průběh industrializace v Evropě, významné technické
objevy, sociální otázka
občanská válka v USA
průběh industrializace v Evropě, významné technické
objevy, sociální otázka
revoluce v 19. století a jejich sociální požadavky,
rozvrstvování kapitalistické společnosti, požadavky
nových sociálních tříd
občanská válka v USA
kořeny vzniku národních hnutí, příčiny českého
emancipačního hnutí, významné osobnosti národních
dějin, kulturní instituce
revoluce v 19. století a jejich sociální požadavky,
rozvrstvování kapitalistické společnosti, požadavky
nových sociálních tříd
občanská válka v USA
sjednocení Itálie a Německa
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8. ročník

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných
evropských národů
charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních
skupin, uvede požadavky formulované ve vybraných
evropských revolucích

kořeny vzniku národních hnutí, příčiny českého
emancipačního hnutí, významné osobnosti národních
dějin, kulturní instituce
průběh industrializace v Evropě, významné technické
objevy, sociální otázka
revoluce v 19. století a jejich sociální požadavky,
rozvrstvování kapitalistické společnosti, požadavky
nových sociálních tříd
sjednocení Itálie a Německa
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných uvede požadavky formulované ve vybraných
revoluce v 19. století a jejich sociální požadavky,
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
evropských revolucích
rozvrstvování kapitalistické společnosti, požadavky
vybraných evropských revolucích
nových sociálních tříd
sjednocení Itálie a Německa
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných analyzuje rok 1848 pro vznik občanské společnosti
kořeny vzniku národních hnutí, příčiny českého
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
emancipačního hnutí, významné osobnosti národních
vybraných evropských revolucích
dějin, kulturní instituce
revoluce v 19. století a jejich sociální požadavky,
rozvrstvování kapitalistické společnosti, požadavky
nových sociálních tříd
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
objasní příčiny, průběh a důsledky občanské války v USA občanská válka v USA
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
vysvětlí vývoj v Evropě ve 2.pol. 19.stol.v návaznosti na sjednocení Itálie a Německa
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
vývoj
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
politické proudy /konzervativismus, liberalismus,
základní politické proudy
demokratismus, socialismus/, ústava, politické strany,
občanská práva
kulturní rozrůzněnost doby
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
objasní historické souvislosti sjednocení evropských
sjednocení Itálie a Německa
základní politické proudy
států

312

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Dějepis

8. ročník

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
demonstruje ve vybraných příkladech základní politické politické proudy /konzervativismus, liberalismus,
základní politické proudy
proudy
demokratismus, socialismus/, ústava, politické strany,
občanská práva
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
vysvětlí příčiny zakládání politických stran
politické proudy /konzervativismus, liberalismus,
základní politické proudy
demokratismus, socialismus/, ústava, politické strany,
občanská práva
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
kulturní rozrůzněnost doby
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a
změny na konci 19. stol., vznik mocenských bloků
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi a, charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí
velmocemi a vymezí význam kolonií
význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí
konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
význam kolonií
změny na konci 19. stol., vznik mocenských bloků
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
úsilí Německa o získání kolonií
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky vysvětlí příčiny vedoucí k rozpoutání sv. války
konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
ve světových válkách a jeho důsledky
změny na konci 19. stol., vznik mocenských bloků
úsilí Německa o získání kolonií
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky popíše stručně průběh 1.sv. války
průběh 1. světové války
ve světových válkách a jeho důsledky
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8. ročník

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky objasní důsledky rozkladu habsburské monarchie
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje charakterizuje absolutismus, konstituční monarchii a
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus na příkladech evropských dějin
parlamentarismus
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

politické proudy /konzervativismus, liberalismus,
demokratismus, socialismus/, ústava, politické strany,
občanská práva
kulturní rozrůzněnost doby
evropské velmoci 17. a 18. století, Rusko, Francie,
Anglie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
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D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-7-03 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
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických
systémů
D-9-7-03 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
D-9-7-03 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
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv

9. ročník
popíše situaci po I. sv. válce

Situace ve světě po I. světové válce.

charakterizuje poválečnou hospodářskou krizi

Hlavní rysy světových dějin v prvním poválečném
desetiletí.

vysvětlí příčiny i důsledky nastolení komunismu

Život v Sovětském svazu mezi I. a II. sv. válkou.

rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů

Československo ve 20. letech 20. století.

charakterizuje vývoj v ČSR, jednotlivé totalitní systémy a Třicátá léta 20. stol. v Československu.
důsledky jejich existence pro ČSR
Ohrožení Československa fašismem

vysvětlí projevy charakteristických rysů doby ve školství, Kultura, školství, věda."
kultuře a vědě

vysvětlí příčiny druhé světové války

Okolnosti vzniku a začátek druhé světové války.

popíše situaci v našich zemích v období protekrátu

Ovládnutí Československa Německem.

popíše stručně fáze války

Průběh druhé světové války.

315

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Dějepis

9. ročník

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce

porozumí pojmu holocaust

Situace v českých zemích za druhé světové války.

objasní formování domácího a zahraničního odboje

Boj Čechů a osvobození ČSR.

zhodnotí politické, mocenské a ekonomické důsledky
války
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa

Jednání o uspořádání světa po skončení druhé sv.
války.
Mezinárodněpolitické změny ve světě.

vysvětlí stěžejní problémy obnoveného ČSR
uvede konkrétní případy vykonstruovaných politických
procesů

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce

vysvětlí příčiny rozkladu koloniální soustavy

Poválečné uspořádání ČSR.
Nastolení komunistické moci v ČSR.
Padesátá léta v Československu - doba nejtvrdší
komunistické vlády.
Proces dekolonizace ve světě.

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce

objasní vliv zásahů SSSR do vnitřních záležitostí jiných
států

provede rekapitulaci zasadních mezinárodněpolických
vztahů od konce 2. sv. války

Hlavní mezinárodně politické události ve 2. pol. 20.
století.
Hlavní vývojové rysy západních států
Vývoj Sovětského svazu a zemí v jeho sféře vlivu.

charakterizuje ekonomickou krizi

Uvolňování komunistického režimu v Československu
v 60. letech.

popíše situaci na konci 60. let, nástup normalizace a
odstranění reformistů

Uvolňování komunistického režimu v Československu
v 60. letech.

vysvětlí pojmy oficiální kultura, samizdatová a exilová
kultura

Komunistická "normalizace" v ČSR.
Kultura, umění, věda a zábava"
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D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

9. ročník
objasní příčiny neudržitelnosti komunistického režimu

Výrazné politické změny ve světě a v Československu
od poloviny 80. let do poloviny 90. let 20. století.

prokáže základní orientaci v procesu politických změnv
ČR i ve světě

Státně politické změny ve světě.

vysvětlí nezbytnost znalostí ze současné vědy a techniky Úspěchy a objevy dosažené lidstvem.
diskutuje na přiměřené úrovni o současných
problémech politických, ekologických, globalizaci atd.

Závažné problémy ohrožující lidstvo.
Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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5.2.8 Výchova k občanství

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

Výchova k občanství

Člověk a společnost
Výchova k občanství se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k
evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná
demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Výchova k občanství přispívá také k rozvoji
finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných
událostech. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí
jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně
činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka okrajově navazuje na vyučování vlastivědy na 1. stupni. Ve všech ročnících 2. stupně je
předmětu (specifické informace o předmětu předmět týdně dotován 1 hodinou. Místem realizace předmětu jsou: třídy, učebna PC. Učivo se dělí na tyto
důležité pro jeho realizaci)
tematické celky: Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Stát a právo
Mezinárodní vztahy a globální svět Svým vzdělávacím obsahem výchova k občanství přispívá k naplnění
některých tematických okruhů z průřezových témat: Osobností a sociální výchova, Výchova
demokratického občana, Multikulturní výchova.
Integrace předmětů
• Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
• průběžně monitorujeme, jak žáci zvládají řešení problémů
Kompetence komunikativní:
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Výchova k občanství

•
•
•

Způsob hodnocení žáků

klademe důraz na týmovou práci
umožňujeme žákům samostatnou ústní a písemnou prezentaci
vyžaduje od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací
Kompetence sociální a personální:
• důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování
• vysvětlíme žákům možnost vznášet připomínky přes žákovský parlament
• orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě a vzájemnou pomoc při učení
• poskytneme žákům možnost dle vlastního uvážení projevit své pocity a nálady
• do výuky zařadíme projekty
• organizujeme společné akce starších a mladších žáků
Kompetence občanské:
• vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků
• vedeme žáky k hledání společného řešení při nedodržování pravidel školního řádu
• vyžadujeme od žáků zodpovědnost za dodržování domluvených pravidel
• účastníme se spolu se zástupci tříd žákovského parlamentu
• zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního života
Kompetence pracovní:
• seznamujeme žáky s různými profesemi různými formami – beseda, exkurze, film
• cíleně ujasňujeme představu žáků o volbě vhodného budoucího studia a o reálné podobě jejich
budoucího povolání
• zapojujeme žáky do přípravy školních projektů
• vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení
Pětistupňová číselná klasifikace.

Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•

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

•
•
•

RVP výstupy
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
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-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
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
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-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí pojmy občan, občanství

Učivo
Naše vlast, vlastenectví

vypráví o čase

Člověk v rytmu času

popíše ochrannou funkci rodiny a bezpečnost dětí

Rodina ostrov bezpečí

zdůvodní výchovnou funkci rodiny a vliv rodiny na
Rodina ostrov bezpečí
výchovu dítěte
vysvětlí vlastními slovy pojem náhradní rodina a příčiny Když vlastní rodina chybí
vedoucí k umístění v náhradní rodinné péči
vypráví o vzdělávání jako celoživotním procesu
Umění učit se

Umí se orientovat v kalendáři, zná státní svátky

Člověk v rytmu času

popíše systém školní docházky v České republice, zná
školní řád a školní parlament

Škola

popíše domov a svůj vztah k obci

Domov
Region, kraj, tradice

posoudí podíl občana na životě obce

Obec a obecní zřízení
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VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu

6. ročník
vypráví o životním prostředí v regionech

Životní prostředí

rozlišuje projevy vlastenectví od nacionalismu

Naše vlast, vlastenectví

Vysvětlí používání státních symbolů

Státní symboly

vyjmenuje typy státní moci

ČR demokratický právní stát

vypravuje vlastními slovy o významných osobnostech

Významné osobnosti
Naši prezidenti
Zajímavá a památná místa
Stověžatá Praha

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
vypráví o Praze
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv analyzuje dokumenty, vysvětlí práva a povinnosti
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Úvod do lidských práv
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RVP výstupy
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-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-08 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,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi

Učivo
Patříme k lidem

Vysvětlí rozdíly mezi lidmi, rozpozná netolerantní
chování lidí, chová se a komunikuje slušně při řešení
konfliktů

Člověk ve společnosti

uplatňuje vhodné chování a komunikaci při řešení
konfliktních situací mezi vrstevníky

Vliv rodiny
Ve škole
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VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

7. ročník
Komunikace

naučí se získávat informace z médií, vyjádří svůj názor
na reklamu a propagandu

Sdělovací a komunikační prostředky

Objasní význam kulturních institucí a zná kulturní
tradice
vyjmenuje světová náboženství

Kultura a umění

vyjmenuje organizace pro ochranu životního prostředí

Zachraňme Zemi

Víra a náboženství
Slušnost

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele Majetek a vlastnictví
Životní úroveň

Objasní formy vlastnictví, vysvětlí státní rozpočet

Majetek v našem životě

vysvětlí evropskou integraci podstatu, význam, výhody

Evropská unie

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování

Začlenění do veřejného života
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VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních misích
VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
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-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života

7. ročník
uvede významné mezinárodní organizace Rada
Evropy,OSN, NATO

Spolupráce mezi zeměmi Evropy
Mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN)

objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu,jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu a
při řešení krizí nevojenského charakteru

Principy demokracie

vysvětlí pojmy diskriminace, rasismus, xenofobie,
terorismus

Tolerance k národnostním menšinám

vyjmenuje jednotky integrovaného záchranného
systému

Ochrana obyvatel za mimořádných událostí

seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv a
Listinou základních práv a svobod

Lidská práva v dokumentech

vysvětlí pojmy svoboda, autorita, morálka, svědomí

Morálka a mravnost

Správně řeší konflikty a učí se vytvářet dobré mezilidské Vliv rodiny
vztahy a správně rozhodovat
Mezi vrstevníky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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 - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Výchova k občanství
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
kvalitu života
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

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše svůj život, naplánuje svou budoucnost, rozumí
pojmu temperament a charakter

Učivo
Osobnost
Dospívání, dospělost a stáří

zná své vlastnosti, analyzuje poznávání, myšlení

Psychické stavy a procesy
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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-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
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-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
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

8. ročník
Dokáže se prosazovat, naučí se zvládat náročné situace, Člověk v sociálních vztazích
chápe význam zdraví

Umí ovládat svůj charakter a naučí se ovládat

Charakter. Potřeby a zájmy. Vlohy a schopnosti

uvědomí si význam zdraví

Zdravý způsob života

definuje pojmy potřeby, dělba práce, statky a služby

Hospodaření

vyloží fungování trhu, tvorbu ceny

Výrobní a nevýrobní odvětví. Komunikace při nákupu.
Státní rozpočet

upevní si znalost pojmů právo a morálka

Právní minimum

seznámí se s Ústavou ČR

Ústava ČR

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní
moci ČR i jejich orgánů a institucí

Moc zákonodárná, výkonná a soudní
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VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
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-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
uvede příklady použití debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít

8. ročník
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod,
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí

Poškozování lidských práv, šikana, diskriminace

definuje pojmy pluralita, koalice, opozice

Moc zákonodárná, výkonná a soudní

Zná formy vlastnictví a způsoby ochrany duševního
vlastnictví

Majetek a vlastnictví

Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti a učí se
hospodárnosti

Majetek a vlastnictví

Orientuje se ve způsobech placení

Majetek a vlastnictví

zná peněžní ústavy a služby občanům

Majetek a vlastnictví

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše život v obci

RVP výstupy
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
zdůvodní význam komunálních voleb
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
vyjmenuje výhody členství v EU
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní vysvětlí význam práva a zná orgány právní ochrany
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů

Učivo
Občan a obec

Občan a stát. Občan a EU.

Evropská unie

Občan a právo

328

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Výchova k občanství
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu

9. ročník
připraví životopis

Brigády a zaměstnání

popíše práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů
vysvětlí pojmy ekonomie a ekonomika

Volba povolání

pochopí fungování trhu

Stát a národní hospodářství

vyjmenuje zdroje příjmů státního rozpočtu, popíše
daňovou politiku státu

Státní rozpočet.

charakterizuje sociální politiku státu

Stát a národní hospodářství

analyzuje systém pojištění

Záchytná sociální síť

zná funkci České národní banky

Peněžní ústavy

Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť
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9. ročník

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
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-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

rozliší zaměstnání a podnikání, vysvětlí pojem
živnostenský list
vysvětlí pojem globální problémy, porovná je

Podnikání

zdůvodní odpovědnost člověka za osud planety

Ohrožené životní prostředí

ekologické problémy světa, vyhledá v médiích
informace o válečných konfliktech

Globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti
jejich řešení

Problémy současného světa.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

5.2.9 Fyzika

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Fyzika
Člověk a příroda
Předmět fyzika pomáhá žáku uvědomovat si svou existenci coby součást přírody a vesmíru.
Zprostředkovává mu zážitek mohutnosti přírodních sil a komplexnosti zkoumaných systémů. Nacházením
odpovědí nabízí žáku prožitek řádu a smyslu a zprostředkovává metafyzický zážitek schopnosti tento řád
odhalovat. Učí ho souběžně používat empirické i teoretické prostředky poznání. Žák si osvojuje schopnost
soustavně a objektivně pozorovat, provést měření, ve vhodné míře abstrahovat, formulovat hypotézu a
vytvořit model. Předmět v žáku pěstuje potřebu pravdivosti v prostředí svobodné komunikace.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vvýuka fyziky je započata šestou třídou a ukončena v deváté třídě. V každém ročníku je hodinová dotace
předmětu (specifické informace o předmětu dvě hodiny týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• ukázkami konkrétních technických aplikací matematické přesnosti a spolehlivosti a podněcováním
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
žáka k vlastním jednoduchým výpočtům motivujeme jej k osvojení si základů kvantitativní
kompetence žáků
gramotnosti, rozšiřujeme jeho znalosti a dovednosti technické a fyzikální, vedeme žáka k práci s
nejrůznějšími zdroji informace a informačními technologiemi, vedeme ho k opatrnému a
kritickému pohledu na zdroje informací, probouzíme v žákovi touhu po pravdě a pravdivosti
obecně.
Kompetence k řešení problémů:
• trvalým navozováním fyzikálních problémů budujeme v žákovi pozitivní přístup k problémovým
situacím obecně
• vedeme ho ke strukturaci problému, vhodnými poukazy k fyzikálnímu modelu jako silnému nástroji
řešení reálných situací
• učíme žáka odlišit podstatné od nepodstatného, podněcujeme žáka k odhadování výsledku, učíme
jej řádovému, hrubému odhadu, a tak pěstujeme jeho dovednost učinit si představu o rozměru
kterékoli (fyzikální) situace
• ceníme intuitivní přístupy, podporujeme je odkazy k podobné povaze některých objevů a zásadně
necháváme žákům pootevřený prostor pro nápad,
• systematicky učíme žáka nahradit reálnou situaci zjednodušeným modelem
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Fyzika

•

trvale žáka vedeme k přísnému rozlišení modelu od reality, upozorňujeme ho na úskalí spojená s
úzce vědeckým pohledem na svět a vhodnými odkazy mu pomáháme vytvářet si co nejbohatší
rejstřík interpretace skutečnosti.
Kompetence komunikativní:
• posilováním prvků soustředěné skupinové práce vedeme žáky k zážitku věcné, efektivní,
neemotivní komunikace, trvalými poukazy na přibližnost vědeckého poznání a povinnost testovat
a vyvracet vědecké hypotézy
• učíme žáka chápat i diskusi jako příležitost spíše nalézt nedostatky ve vlastním úhlu pohledu než
dokazovat svůj názor, ceněním (i chybných) kritických poznámek
• učíme žáka nediskvalifikovat předem chybující a obecně vnímat všechny účastníky diskuse ne jako
protivníky ohrožující jeho pravdu, nýbrž jako partnery, kteří jej obohacují a s nimiž se nenásilně a v
příznivé atmosféře dobírá obecnějšího a úplnějšího pohledu
Kompetence sociální a personální:
• upozorňujeme na přesah základních fyzikálních zákonů a jejich vztah k osobnímu lidskému hledání
a dotazování
• seznamujeme žáka se zkušeností, že život vždy přesahuje osobní modelovou představu
• vedle vědomí sebe sama, vedeme žáky skrze společné aktivity (práce ve skupinách, sdílení
experimentálních dat, prezentace) k silnému prožitku smyslu týmové práce
• rozborem chyb v řešení posilujeme v žáku vědomí, že omyl je přirozený
• využíváme celou škálu hodnocení v korektním a přátelském prostředí
Kompetence občanské:
• vedeme žáka k osvojení si úkolu a povinnosti coby přirozené a neobtěžující součásti života,
• nácvikem číselných odhadů a výpočtů výsledku vedeme žáka k návyku osobního ručení za vlastní
výsledek, postoj a názor,
• trvalým pobytem v prostředí otázky a problému pomáháme žáku zvykat si na otevřený, tolerantní
postoj
Kompetence pracovní:
• různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi - cíleně
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího vhodného
studia
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Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Fyzika
Pětistupňová klasifikace.

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí pojem těleso, rozliší jej od látky

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
popíše tvar a vlastnosti tělesa
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích

osvojí si charakteristiky pevných, kapalných a plynných
látek i těles pomocí jejich vlastností pochopí, že
dělitelnost je všeobecná vlastnost látek
ví, že v závislosti na teplotě se může látka nacházet v
různých skupenstvích

Učivo
Tělesa a látky.
Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.
Tělesa a látky.
Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.
Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.

dokáže popsat vzájemné působení těles a jeho projevy

Síla.

chápe pojem síla

Síla.
Měření síly

umí popsat sílu pomocí účinků

Síla.
Měření síly
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Fyzika
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí

6. ročník
pozná a popíše účinky gravitační síly

Gravitační síla.

chápe, že se všechna tělesa skládají z atomů a molekul

Atomy a molekuly
Model atomu.

dokáže popsat i vytvořit model atomu, prvku, molekuly Atomy a molekuly
Model atomu.
vysvětlí, že částice jsou v neustálém neuspořádaném
pohybu

Částicové složení látek.

popíše Brownův pohyb

Částicové složení látek.

vymyslí a popíše pokus na difuzi

Částicové složení látek.

ví, kde se setká s difuzí v běžném životě

Částicové složení látek.

Vysvětlí na základě těchto poznatků některé vlastnosti
pevných, kapalných i plynných látek

Částicové složení látek.

uvede části atomu a částice z nichž je složen

Atomy a molekuly

zná elektrické náboje protonu, elektronu a neutronu

Atomy a molekuly
Elektrické pole a síla

umí vysvětlit princip elektrování a vzniku iontu

Elektrování těles
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Fyzika
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o

6. ročník
dokáže nakreslit model iontu

Elektrování těles

vysvětlí, z jakých látek jsou vyrobeny magnety

Magnetické vlastnosti látek

rozliší přírodní a umělé magnety

Magnetické vlastnosti látek

vyjmenuje části magnetu, póly i netečné pásmo

Magnet

popíše vlastnosti magnetu

Magnetické pole a síla

na jednoduchých pokusech vysvětlí pojem magnetické Magnetické pole a síla
pole i vzájemné působení dvou shodných pólů magnetů
i dvou neshodných pólů i magnetů na tělesa z
feromagnetických látek
popíše magnetické vlastnosti Země
Magnetické pole Země

orientuje se v pojmech severní a jižní zeměpisný pól

Magnetické pole Země

vysvětlí použití magnetky, kompasu

Magnetické pole Země
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vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

6. ročník

porovná velikosti fyzikálních veličin stejného druhu

Fyzikální veličiny

vyjmenuje značky i jednotky již známých fyzikálních
veličin
osvojí si jednotku délky její násobky a díly

Fyzikální veličiny

vyjmenuje některá délková měřidla umí je použít k
měření délky těles osvojí si pojmy jednotka, nejmenší
dílek
vypočítá průměrnou hodnotu naměřených délek

Měření délky pevného tělesa

osvojí si základní jednotku objemu její díly i násobky

Měření objemu tělesa

chápe jednotky litr, hektolitr, mililitr

Měření objemu tělesa

měří objem kapalných i pevných těles pomocí
odměrného válce
rozezná hmotnost od gravitační síly chápe pojem
hmotnost

Měření objemu tělesa

zná jednotky hmotnosti a převádí je mezi sebou

Měření hmotnosti tělesa

osvojí si vztah pro výpočet hustoty vysvětlí hustotu
látek na příkladech
řeší jednoduché příklady na výpočet hustoty tělesa a
jeho hmotnosti chápe význam hustoty v praxi
vysvětlí na jednoduchých pokusech změnu objemu
kapalného, pevného i plynného tělesa při změně teploty
osvojí si základní jednotku času a vzájemné vztahy mezi
vedlejšími jednotkami času

Hustota

Měření délky pevného tělesa

Měření délky pevného tělesa

Gravitační síla.

Hustota
Změna objemu těles
Měření času
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F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

6. ročník
popíše měření času v historii a současnosti

Měření času

popíše teploměr

Měření teploty

zná jednotku i značku teploty orientuje se v druzích
teploměrů i jejich použití
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Měření teploty

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
umí vysvětlit pojmy klid, pohyb a vztažná soustava
umí těchto pojmů využít k řešení problémů a úloh

Učivo
Pohyb těles
Vztažná soustava
Výpočet rychlosti, dráhy, času
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F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích

7. ročník

rozliší pojem dráha versus trajektorie

Dráha, trajektorie

změří uraženou dráhu

Dráha, trajektorie

znázorní sílu pomocí orientované úsečky

Síla a její měření

vyjmenuje značku i jednotku síly, zná její násobky i díly Síla a její měření
osvojí si algoritmus pro výpočet gravitační síly, její
Gravitační síla
velikost měří siloměrem
dovede složit 2 síly působící stejným i opačným směrem Skládání sil
a to jak experimentálně, tak graficky
chápe princip skládání sil, užívá pojem výslednice

Skládání sil

skládá síly různého směru pomocí rovnoběžníku sil

Skládání sil

orientuje se ve vzájemném působení těles a polí

Posuvné účinky síly
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7. ročník

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 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

na příkladech rozlišuje účinky posuvné, otáčivé a
deformační

Posuvné účinky síly

dojde k poznání o závislosti posuvných účinků na
velikosti síly a na hmotnosti tělesa

Posuvné účinky síly

používá poznatků prvního Newtonova pohybového
zákona - zákona setrvačnosti - k objasnění jevů
z běžného života
samostatně řeší úlohy upevňující poznatky o prvním i
druhém Newtonově pohybovém zákonu"

Posuvné účinky síly
Pohybové zákony

užívá pojem páka, rameno síly, moment síly

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů

při výpočtech uplatňuje podmínky pro rovnováhu na
páce
vysvětlí užití a účelnost páky v běžném životě

Otáčivý účinek síly
Moment síly
Moment síly

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů

Posuvné účinky síly
Pohybové zákony

Moment síly

popíše jednotlivá zařízení pozná kladku pevnou, volnou Moment síly
i kladkostroj
zná účelnost použití kladek a umí uplatnit algoritmus
Moment síly
výpočtu rovnováhy na těchto jednoduchých strojích k
základním výpočtům sestaví jednoduchou soustavu k
ověření znalostí
rozlišuje pojem tlaková a tahová síla
Deformační účinek síly

objasní účinky vnější tlakové síly na hladinu kapaliny

Vlastnosti kapalin a plynů
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F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní

7. ročník
užívá k vysvětlení jevů Pascalova zákona

Vlastnosti kapalin a plynů

popisuje pokusy týkající se chování kapalin a objasní je, Vlastnosti kapalin a plynů
nakreslí jednoduché schéma hydraulického zařízení
popíše užití hydraulického zařízení v praxi

Vlastnosti kapalin a plynů

na základě pokusů se seznámí s účinkem gravitační síly
na kapalinu

Vlastnosti kapalin a plynů

popíše tlakovou sílu kolmo na dno i hydrostatický tlak

Vlastnosti kapalin a plynů

vysvětlí existenci a příčiny vztlakové síly, její využití v
praxi

Archimédův zákon

zná Archimédův zákon, dokáže jej vysvětlit a používá k
výpočtům

Archimédův zákon

vyvodí podmínky pro plování těles v kapalině a určí
souvislost velikosti ponořeného objemu tělesa a
hustoty kapaliny

Archimédův zákon

340

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Fyzika
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů

7. ročník
vysvětlí pojmy a příčiny atmosférického tlaku a tlakové
síly s ním související, ověří to pokusem

Archimédův zákon

popíše Torricelliho pokus jako princip měření
atmosférického tlaku

Atmosferický tlak

vyjmenuje a popíše přístroje k měření atmosférického
tlaku i tlaku uvnitř nádoby

Atmosferický tlak

aplikuje platnost Archimédova zákona v atmosféře a
dokáže vysvětlit význam těchto poznatků v praxi –
balóny
rozliší pojmy přetlak, podtlak

Atmosferický tlak

Atmosferický tlak

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•

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

•
•

RVP výstupy
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
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-9-4-02 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

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá pojmy mechanická práce, výkon, kladka,
pohybová a polohová energie k objasnění fyzikálních
dějů

popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové
energie v gravitačním poli Země

Učivo
Konání práce ve fyzice
Práce - W=F.s
Práce na kladce.
Výkon P=W/t
Změny vnitřní energie.
Změny vnitřní energie.

objasní, že změna pohybové energie, polohové energie Změny vnitřní energie.
v gravitačním poli Země a energie pružnosti jsou vždy
spojeny s konáním práce

chápe zákon zachování energie

Změny vnitřní energie.

popíše vzájemnou přeměnu energií

Změny vnitřní energie.

umí používat vzorce týkající se fyzikální práce a výkonu

Práce - W=F.s

rozumí rozdílu fyzická a fyzikální práce

Konání práce ve fyzice

dovede pojem vnitřní energie použít k vysvětlení
zadaných fyzikálních jevů spojuje její změny s ději
konání práce a tepelné výměny

Stav tělesa

Teplo není teplota
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8. ročník

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem

osvojí si vzorec pro výpočet tepla a používá jej k
výpočtu tepla a hmotnosti, popřípadě změny teploty

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem
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
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
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

vysvětlí, na kterých veličinách závisí měrná tepelná
kapacita a co její hodnota udává
porovná vlastnosti materiálů a spojuje s nimi výhody a
nevýhody materiálů při tepelné výměně.
vysvětlí děj tepelné výměny mezi dvěma tělesy

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

zakreslí siločáry el. pole bodového náboje, dvou
nesouhlasně nabitých bodových nábojů a siločáry
stejnorodého el. pole

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

definuje elektrický proud jako usměrněný pohyb
volných částic

Závislost tepla na m, c, dt
Měrná tepelná kapacita, její význam a počítání s ní
Kalorimetrická rovnice
Měrná tepelná kapacita, její význam a počítání s ní
Měrná tepelná kapacita, její význam a počítání s ní
Měrná tepelná kapacita, její význam a počítání s ní

osvojí si kalorimetrickou rovnici a použije ji pro výpočet Kalorimetrická rovnice
tepla, hmotnosti či teploty
spojuje změny skupenství látek se změnami jeho vnitřní Změny skupenství látek(tání, tuhnutí, vypařování, var,
energie
kapalnění)
Skupenská tepla

používá veličiny teplota tání, měrné skupenské teplo
tání, skupenské teplo tání atd.
spojuje elektrický náboj s existencí částic s kladným a
záporným nábojem ve stavbě atomů a s existencí
volných částic s elektrickým nábojem ve stavbě látek
používá pojem elementární náboj, zná jednotku
coulomb i převod mezi nimi

Skupenská tepla
Elektrický náboj
Elektrické pole
Elektrický náboj
Elektrické pole
Elektrostatická indukce
Polarizace dialektrika
Elektrické pole
Elektrostatická indukce
Polarizace dialektrika
Vodič versus izolant
Elektrický proud jako jev
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F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku

8. ročník
Elektrický obvod
zná zdroje napětí

Elektrický obvod

Elektrotechnické značky
vysloví Ohmův zákon a aplikuje ho na jednotlivých
výpočtech napětí, proudu i odporu

Zákony elektrického proudu v obvodech

Elektrický proud
Elektrické napětí
Elektrický odpor
sestaví el. obvod a pomocí měřících přístrojů změří
Elektrický obvod
napětí i proud v jednotlivých částech obvodu
Elektrotechnické značky
Rezistor a jeho odpor
Zapojení rezistorů
využívá zákonitostí při zapojení rezistorů za sebou i
Zapojení rezistorů
vedle sebe k výpočtům el. proudu, odporu i napětí v el. Reostat.
obvodech
prokáže znalost algoritmu pro výpočet el. práce a
Elektrická práce a energie
výkonu i jejich jednotky prokáže na výpočtech
Výkon elektrického proudu
Umí vysvětlit a používat pojmy tón, hluk, frekvence,
barva tónu, hlasitost.

Akustika

Umí vysvětlit vznik zvuku.

Akustika
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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
Dokáže vysvětlit jak se zvuk šíří různými médii.

Akustika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Umí znázornit, jak obrázkem tak experimentálně tvar
magnetického pole kolem magnetu i cívky

Učivo
elektromagnetická indukce
elektromagnet

Vysvětlí, jaké parametry mají vliv na účinky
magnetického pole kolem elektromagnetu

elektromagnetická indukce
elektromagnet
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vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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
změří elektrický proud a napětí

9. ročník

Popíše části elektromotoru a vysvětlí princip jeho chodu elektromotor

Vysvětlí a demonstruje princip elektromagnetické
indukce.

relé, jistič, elektrický zvonek

Klasifikuje elektromagnetické vlny na základě jejich
vlnové délky a funkce

Druhy elektromagnetického záření
Vlnová délka, frekvence

Uvede použití a výskyt elektromagnetických vln.

Druhy elektromagnetického záření

K jednotlivým druhům elektromagnetického záření
přiřadí nejčastější zdroje

Druhy elektromagnetického záření

Popíše, jak vzniká střídavý proud

elektromagnetická indukce
T=1/f
Střídavý proud

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

Vysvětlí rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným
proudem
Pomocí principu elektromagnetické indukce vysvětlí
funkci transformátoru

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

Experimentálně sestaví a znázorní funkci
transformátoru

transformátor, transformace napětí
elektrická rozvodná síť
jádro, cívka, transformační poměr
U1/U2=N1/N2
jádro, cívka, transformační poměr

346

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Fyzika

9. ročník

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

Vysvětlí důležitost transformátoru a elektromagnetické elektrická rozvodná síť
indukce pro společnost a její fungování
Na jednoduchém pokusu demonstruje jev elektrolýza
elektrolýza

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 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

Zhodnotí důležitost a způsob ochrany před bleskem

jiskrový výboj

Vysvětlí rozdíl mezi elektrickým obloukem, jiskrový
výbojem a výbojem za sníženého tlaku (uvede příklad
výskytu z praxe)
Uvede použití elmag. záření a výskyt

jiskrový výboj
elektrický oblouk
výboj za sníženého tlaku
ionizace
Druhy elektromagnetického záření

Umí formulovat zákon odrazu a demonstrovat jej na
jednoduchých experimentech

zákon odrazu
zrcadlo rovinné, duté, vypuklé

Vysvětlí rozdíly mezi různými typy zrcadel

zrcadlo rovinné, duté, vypuklé

Pomocí zákonu lomu světla vysvětlí, jak funguje spojka
a rozptylka

zákon lomu
typy čoček
optická mohutnost φ=1/f
krátkozrakost, dalekozrakost
zákon lomu
zdánlivá hloubka
úplný odraz
fata morgána
úplný odraz

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve Vysvětlí jev nazývaný zdánlivá hloubka, úplný odraz,
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
fata morgána
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve Demonstruje na pokusu model optického vlákna a
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
použije pojem úplného odrazu
světla při řešení problémů a úloh
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9. ročník

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

Pojmenuje jednotlivé optické přístroje a doprovodí je
schématickým nákresem

lupa, mikroskop, dalekohled

Nakreslí a popíše stavbu atomu a látek(Rutherfordův,
Bohrův model…)

stavba atomu

Vysvětlí pojmy: radioaktivita, poločas rozpadu,
přeměnová řada, radionuklid

radioaktivita přirozená a umělá
druhy záření

Popíše rozdíly mezi jednotlivými druhy záření (α, β, γ,
neutronové)

druhy záření

Uvede příklady využití jaderného záření v praxi

jaderné záření v praxi

Vysvětlí, kdy a jak je potřeba se chránit před zářením

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

Nakreslí a popíše schéma jaderné řetězové reakce a
jaderné elektrárny

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

Přehledně shrne význačné objekty ve vesmíru se
zaměřením na Sluneční soustavu

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

Popíše vlastnosti objektů ve Sluneční soustavě

druhy záření
jaderné záření v praxi
bezpečnost jaderných elektráren
jaderný reaktor
jaderná elektrárna
bezpečnost jaderných elektráren
Sluneční soustava
planeta, planetka, meteor, asteroid
Sluneční soustava

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

Z dostupných zdrojů vyhledává informace o nových
projektech v kosmonautice

planeta, planetka, meteor, asteroid
hvězda
vzdálenosti ve Vesmíru
vzdálenosti ve Vesmíru
pilotované lety do Vesmíru
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9. ročník

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu

Vysvětlí jaký má vliv světlo a teplota na odpor
polovodičů a uvede využití v praxi

termistor, fotorezistor

Graficky znázorní polovodič typu N a P
Umí zakreslit zapojení diody do obvodu samostatně
(propustný a závěrný směr) i jako dvoucestný
usměrňovač

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu

Popíše vlastnosti a vysvětlí použití diody, fotodiody a
LED

polovodič typu P a N
dioda
volt-ampérová charakteristika diody
vlastnosti diody v obvodu
dioda jako usměrňovač
LED a fotodioda
solární energie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

5.2.10 Chemie

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Chemie
Člověk a příroda
Chemie je koncipována jako předmět, který má žáky motivovat k zájmu o přírodní vědy, umožnit jim
poznat anorganické a organické látky a tělesa, vlastnosti látek, vytvoření základních představ o jejich
stavbě a přeměnách, zároveň i aplikaci v běžném životě. Žáci se učí hledat souvislosti mezi chemickými ději
probíhajícími v přírodě. Výuka je doplněna demonstrací, zpřesňována videem, referáty, popř. exkurzemi.
Učivo je určeno k trvalému osvojení, žáci nebudou zatěžováni nepodstatnými podrobnostmi. Výuka vytváří
základy ekologického chování a přispívá k orientaci v současném životě. Prostřednictvím učiva chemie se
žáci naučí rozšiřovat vědomosti o nové poznatky o látkách přírodních i vyrobených.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět chemie je začleněn do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. V osmém a devátém ročníku
předmětu (specifické informace o předmětu jsou mu věnovány 2 hodiny týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• motivujeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení a celoživotnímu vzdělávání
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• učíme žáky uvažovat o propojení problematiky chemie s běžným životem
kompetence žáků
• umožňujeme žákům samostatné získávání informací o nových poznatcích v oblasti chemie a
požadujeme od nich prezentaci výsledků domácích úkolů, práce s textem
• klademe žákům jasně formulované otázky, učíme je uvádět věci do souvislostí, propojovat
poznatky z různých oblastí do širších celků a vedeme je k používání správných pojmů a symbolů,
k práci s odbornou literaturou a k používání internetu
• umožňujeme žákům utvářet si představu o procesech probíhajících v přírodě na základě
pozorování chemických látek
• učíme žáky pracovat s textem, samostatně zpracovávat výpisky i práce rozsáhlejšího charakteru –
referáty, projekty
• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků, například při prezentaci referátů a projektů
Kompetence k řešení problémů:
• zadáváme žákům problémové úlohy a pomáháme jim hledat správné zdroje informací k řešení,
například příprava referátu
• učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích,
teoriích a modelech a chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti v přírodě
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Chemie

•

směřujeme žáky k využívání poznatků získaných v jiných předmětech při řešení problematiky
v chemii, například příprava referátu o organických látkách
• podporujeme u žáků samostatnost, tvořivost a logické myšlení
• učíme žáky kriticky myslet, porovnávat mediální tvrzení, odborné názory a vlastní poznatky ve
vztahu k praktickému životu
Kompetence komunikativní:
• učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně
a vedeme žáky k souvislému a správně formulovanému písemnému i ústnímu projevu a používat
k vyjádření grafická znázornění a symboly
• klademe důraz na týmovou práci, například příprava projektu o zdrojích energie
• vedeme žáky k obhajobě výsledků své práce i svého názoru na řešení problému
• učíme žáky naslouchat názorům druhých lidí, snažit se jim porozumět, vhodně na tyto názory
reagovat, obhajovat svůj názor nebo jej přehodnocovat, vhodně argumentovat
Kompetence sociální a personální:
• orientujeme se na skupinovou práci a vytváříme podmínky pro zapojení všech žáků při jejím
plnění, například prezentace charakteristiky látek
• vedeme žáky k samostatnosti při plnění zadaných úkolů, respektujeme jejich individualitu,
věnujeme se jak žákům nadaným, tak i žákům se slabším prospěchem
• pomáháme svým osobním příkladem a výkladem učiva vytvoření návyků zdravého životního stylu
• učíme žáky uvědomovat si vliv chemických látek v okolním prostředí /ovzduší, potraviny, voda ... /
na zdraví své i zdraví ostatních lidí
• zařazujeme do výuky projekty a projektové dny týkající se ekologie a zdrojů energie
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k ekologickému myšlení a chování, k respektování požadavků na kvalitní životní
prostředí a sami jsme příkladem správného vztahu k přírodě
• vedeme žáky k odmítavému postoji k návykovým látkám, drogám
• vedeme žáky k možnosti rozvoje i zneužití chemie
• vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví
• učíme žáky správně jednat v mimořádných zdraví a život ohrožujících situacích
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Způsob hodnocení žáků

Chemie
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k využívání získaných znalostí a dovedností v chemii k přípravě na budoucí studium
• učíme žáky orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a rozvíjíme u žáků podnikatelské myšlení
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, například laboratorní práce
• učíme žáky přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a
společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví, zdraví druhých a ochrany životního
prostředí
Při hodnocení výstupů je kladen důraz na slovní projev žáků, na správné užívání pojmů, kvalitativní popis
objektů a systémů, vysvětlení jevů, pozorování; dále na aktivitu žáků, zapojení do týmové práce a zájem o
danou problematiku. U žáků se specifickou poruchou učení jsou zohledňovány specifické chyby a společně
hledány postupy ke správnému osvojení učiva. Žáci se zájmem o chemii se mohou zapojit do soutěží,
vypracovat referáty k daným tématům, zúčastňovat se exkurzí.

Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
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
charakterizuje látky a jejich vlastnosti
objasní jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek

Učivo
Látky a jejich vlastnosti
Rozlišování látek podle vlastností
Chemický průmysl
Mimořádné události

rozpozná přeměny skupenství látek

Látky a jejich vlastnosti

352

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Chemie
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-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení
CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění

8. ročník
pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně
používanými látkami

Chemická laboratoř. Laboratorní pomůcky.Pravidla
bezpečnosti práce

posoudí nebezpečnost látek, se kterými zatím pracovat Chemická laboratoř. Laboratorní pomůcky.Pravidla
nesmí"
bezpečnosti práce

rozlišuje směsi a chemické látky
vypočítá složení roztoku

Druhy směsí, příprava
Výpočet složení roztoku

navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek Metody používané k oddělování složek ze směsí
ze směsí
uvede příklady oddělování složek v praxi

Metody používané k oddělování složek ze směsí

rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě

Druhy směsí, příprava

vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných Druhy směsí, příprava
látek
rozliší různé druhy vody
Druhy vod. Úprava povrchové vody na pitnou a
užitkovou. Odpadní vody, čistírny odpadních vod.
uvede příklady jejich výskytu a použití
Druhy vod. Úprava povrchové vody na pitnou a
užitkovou. Odpadní vody, čistírny odpadních vod.
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
Druhy vod. Úprava povrchové vody na pitnou a
užitkovou. Odpadní vody, čistírny odpadních vod.

navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění

Vzduch, hoření, složení, průmyslové zpracování a
využití jednotlivých složek
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8. ročník

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

seznámí se se zásadami hašení hořlavých látek

Vzduch, hoření, složení, průmyslové zpracování a
využití jednotlivých složek

používá pojmy atom, molekula a iont ve správných
souvislostech
používá správně názvy a značky určených chemických
prvků

Atom, struktura atomu, iont.

rozlišuje pojmy molekula a sloučenina

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

pojmy používá ve správných souvislostech

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

rozdělí na základě dostupných informací prvky podle
skupenství a fyzikálních vlastností
seznámí se s vlastnostmi a použitím vodíku

Chemický prvek, názvy, značky
Molekula, sloučenina
Atom, struktura atomu, iont.
Chemický prvek, názvy, značky
Molekula, sloučenina
Rozdělení prvků podle skupenství a fyzikálních
vlastností
Vodík. Nukleonové číslo. Izotopy

Chemický prvek, názvy, značky

rozpozná alkalické a technické kovy a slitiny, usuzuje na Rozdělení prvků podle skupenství a fyzikálních
jejich možné vlastnosti
vlastností
Významné kovy, vlastnosti a použití
Alkalické kovy. Některé technické kovy. Slitiny
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
orientuje se v periodické soustavě chemických prvků a Periodický zákon. Periodická soustava prvků
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a aplikuje tyto znalosti na určení struktury atomu
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících aplikuje znalost zákona zachování hmotnosti při zápisu Chemická rovnice.
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
chemických reakcí pomocí chemické rovnice
Zákon zachování hmotnosti.
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí
Chemická rovnice.
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
Vlivy na průběh chemických reakcí
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
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Chemie
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu
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
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
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
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
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí

Chemická rovnice.

přečte chemické rovnice a vypočítá hmotnost výchozí
látky nebo produktu

Chemická rovnice.

tvoří vzorce vybraných halogenidů, oxidů a sulfidů

Halogenidy,Oxidy, sulfidy, vlastnosti, použití
názvosloví

popíše a porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných halogenidů, oxidů a sulfidů

Halogenidy,Oxidy, sulfidy, vlastnosti, použití
názvosloví

posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí

Halogenidy,Oxidy, sulfidy, vlastnosti, použití
názvosloví

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných kyselin a hydroxidů

Kyseliny, názvosloví, ionizace, vlastnosti a použití
některých kyselin
Hydroxidy, názvosloví, ionizaci, vlastnosti a použití
některých hydroxidů
Kyseliny, názvosloví, ionizace, vlastnosti a použití
některých kyselin

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vysvětlí vznik kyselých dešťů
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim
lze předcházet
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich uvede jejich vliv na životní prostředí
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim
lze předcházet
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich uvede opatření, kterými jim lze předcházet
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim
lze předcházet

Kyseliny, názvosloví, ionizace, vlastnosti a použití
některých kyselin
Kyseliny, názvosloví, ionizace, vlastnosti a použití
některých kyselin
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CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
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
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
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
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
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
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí

8. ročník
orientuje se na stupnici pH

Zjišťování kyselosti a zásaditosti vodných roztoků.
Určování podle stupnice pH

změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem

Zjišťování kyselosti a zásaditosti vodných roztoků.
Určování podle stupnice pH

zná zásady první pomoci při zasažení pokožky kyselinou Kyseliny, názvosloví, ionizace, vlastnosti a použití
nebo hydroxidem
některých kyselin
Hydroxidy, názvosloví, ionizaci, vlastnosti a použití
některých hydroxidů
seznámí se s názvoslovím solí
Názvosloví solí. Vznik solí., Neutralizace

seznámí se se způsoby vzniku solí

Názvosloví solí. Vznik solí., Neutralizace

objasní podstatu neutralizace

Názvosloví solí. Vznik solí., Neutralizace

uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

Názvosloví solí. Vznik solí., Neutralizace

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných zástupců těchto látek

Vlastnosti a použití solí

seznámí se s vlivem solí na životní prostředí

Vlastnosti a použití solí
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8. ročník

a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických Vysvětlí vznik chemické vazby
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

Chemická vazba

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 rozpozná, které reakce jsou redoxní
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických

Učivo
Oxidace a redukce
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reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických

9. ročník

rozliší oxidaci a redukci

Oxidace a redukce

určí oxidační čísla atomů prvků ve sloučeninách

Oxidace a redukce

uvede příklady rud a možné způsoby získávání kovů z
rud

Získávání kovů z rud

popíše výrobu surového železa

Získávání kovů z rud
Výroba surového železa a oceli

vysvětlí principy výroby oceli

Získávání kovů z rud
Výroba surového železa a oceli

uvede příklady průmyslového využití elektrolýzy

Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy

popíše princip výroby elektrického proudu chemickou
cestou

Chemické reakce jako zdroj elektrické energie
Galvanické články a akumulátory

vysvětlí podstatu koroze

Koroze
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Chemie
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy

9. ročník

uvede příklady ochrany kovů před korozí

Koroze

používá pojmy látkové množství,molární hmotnost,
Látkové množství, molární hmotnost
stechiometrické koeficienty ve správných souvislostech Výpočet hmotnosti chemických látek
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich
nebezpečnému průběhu
uvede, které látky využívá člověk jako zdroje tepla a
energie

Získávání kovů z rud
Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy
Chemické reakce jako zdroj elektrické energie
Energie, teplo a chemické reakce

objasní podstatu exotermických a endotermických
reakcí

Exotermické a endotermické reakce

rozdělí paliva na přírodní a vyrobená,

Paliva, Uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie

rozdělí paliva na fosilní a současná

Paliva, Uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie

zhodnotí užívání fosilních a vyrobených paliv jako zdrojů Paliva, Uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie
energie
uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy Paliva, Uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie
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9. ročník

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie

Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie

objasní nutnost většího využívání obnovitelných zdrojů
z hlediska vyčerpatelnosti i vzhledem k životnímu
prostředí
rozliší typy vazeb, řetězců a vzorců

Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie

rozliší jednoduché alkany a cykloalkany, uvede jejich
zdroje,vlastnosti a použití
uvede významné zástupce alkenů, alkinů, arenů, jejich
zdroje, vlastnosti a použití
objasní principy činnosti automobilového akumulátoru

Alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, alkadieny, areny

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků uvede jejich zdroje,
vlastnosti a použití

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových produktů
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů.
CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových produktů
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů.
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu

objasní nebezpečí používání freonů a nutnost omezení
jejich výroby
objasní podstatu fotosyntézy

Typy vazeb, řetězců a vzorců

Alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, alkadieny, areny
Uhlovodíky a automobilismus
Benzín, oktanové číslo, automobilový katalyzátor
Uhlovodíkové zbytky
Halogenderiváty, freony
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony, karboxylové
kyseliny, estery
Halogenderiváty, freony
Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny

orientuje se ve výchozích látkách a produktech
fotosyntézy a koncových produktech biochemického
zpracování bílkovin, tuků, sacharidů

Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny

určí podmínky fotosyntézy

Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny
Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny
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9. ročník

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

uvede zdroje, vlastnosti a význam bílkovin, tuků,
sacharidů a vitamínů
uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v
potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné
výživy
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi hlediska trvale
udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
zdraví člověka
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů
na řešení modelových situací z praxe
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení
modelových situací z praxe
Seznámí se s plasty a syntetickými vlákny a uvede
výhody a nevýhody jejich používání

Biokatalyzátory
Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny

Chemizace, chemická výroba a suroviny

Chemie pro člověka
Léčiva, pesticidy, detergenty
Drogy, výživa, vitamíny
Životní prostředí a chemie
Látky stvořené člověkem
plasty a syntetická vlákna
Výhody a nevýhody používání plastů a syntetických
vláken

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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5.2.11 Přírodopis

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
1
Povinný

7

Přírodopis
Člověk a příroda
Přírodopis je koncipován jako předmět, který má žáky především motivovat k zájmu o přírodu a
zároveň jim poskytovat základní informace o pestrosti přírody, rozmanitosti organismů a složitosti jejich
vzájemných vztahů. Výuka přírodopisu umožní žákům poznat přírodu jako celek, seznámit se s jednotlivými
skupinami přírodnin, vývojem organismů, jejich vzájemnými vztahy i vztahy mezi živou a neživou přírodou.
Znalostmi získanými v tomto předmětu se žáci naučí dále rozšiřovat získané vědomosti o nové poznatky
z říše živočichů, rostlin a mikroorganismů i z neživé přírody. Žáci by měli využívat i přírodní materiály z okolí
školy. Výuka vytváří základy ekologického chování v současném životě a měla by přispět k orientaci
v neustále se měnícím přírodním prostředí.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět přírodopis je začleněn do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. V šestém, sedmém a
předmětu (specifické informace o předmětu osmém ročníku jsou mu věnovány 2 hodiny týdně, v devátém ročníku 1 hodina.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky k samostatnosti při učení, podněcujeme jejich aktivitu, zadáváme samostatnou práci,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
referáty, podněcujeme je k vyhledávání dalších informací z populárně naučné literatury, časopisů,
kompetence žáků
internetu, například referáty o přírodninách
• klademe žákům jasně formulované otázky, vedeme je k používání správných pojmů, k souvislému a
správně formulovanému projevu a vytváříme podmínky pro vzájemný dialog
• kriticky hodnotíme věrohodnost jednotlivých informačních zdrojů /tisk, televize, internet/,
například příprava projektu o zdravé výživě, osobním přístupem motivujeme žáky k učení
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Název předmětu

Přírodopis

•
•

vedeme žáky k chápání souvislostí v přírodě
vedeme žáky k sebehodnocení a individuálním přístupem jim dáváme šanci prožít úspěch
Kompetence k řešení problémů:
• zadáváme žákům problémové úlohy a pomáháme jim hledat správné zdroje informací k řešení
• postupně zdokonalujeme schopnost pracovat s informacemi z různých zdrojů – ústních, tištěných,
mediálních, počítačových, například příprava referátu o obnovitelných zdrojích energie
• vedeme žáky k využívání svých individuálních schopností
• vedeme žáky k porovnávání odborných názorů a vlastních zkušeností při řešení problémů týkajících
se životního prostředí
Kompetence komunikativní:
• otevřeně komunikujeme se žáky a vytváříme podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci, například
příprava projektu
• vyžadujeme od žáků jasné, srozumitelné a věcně správné odpovědi
• učíme žáky naslouchat názorům jiných, snažit se jim porozumět, vhodně na tyto názory reagovat,
obhajovat svůj názor nebo jej přehodnocovat, vhodně argumentovat a akceptovat, že nemusí dojít
po vzájemné diskusi ke shodě, například referáty o vzniku Země, o vzniku života
• učíme žáky využívat informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účelnou komunikaci
s okolním světem, například příprava prezentace
Kompetence sociální a personální:
• zadáváme žákům skupinovou práci a vytváříme podmínky pro zapojení všech žáků do jejího plnění,
například projekt o lidech různé barvy pleti
• kritizujeme jakékoliv náznaky neúcty, nadřazenosti nebo zneužívání odlišného postavení
jednotlivce ve skupině nebo ve třídě, podporujeme vzájemnou pomoc žáků
• vedeme žáky k samostatnosti při plnění zadaných úkolů, respektujeme jejich individualitu,
věnujeme se jak žákům nadaným, tak i žákům prospěchově slabším
• pomáháme svým osobním příkladem i výkladem učiva k vytvoření návyků zdravého životního stylu,
například příprava referátů o významu zdraví
• pomáháme žákům vytvářet si pozitivní představu o sobě samém a navozujeme situaci vedoucí
k posílení sebedůvěry žáků a pocitu zodpovědnosti
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Způsob hodnocení žáků

Přírodopis
Kompetence občanské:
• jsme pro žáky svým vztahem k přírodě i k lidem příkladem a vedeme žáky k ekologickému myšlení
a chování, k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí
• vedeme žáky k odpovědnosti za stav životního prostředí
• vedeme žáky k aktivní ochraně svého zdraví a učíme je správně jednat v mimořádných zdraví a
život ohrožujících situacích
• zapojujeme žáky do činnosti občanských sdružení, zabývajících se ochranou přírody
• vedeme žáky k odmítavému postoji k návykovým látkám, drogám
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k využívání získaných znalostí a dovedností v zájmu přípravy na budoucí studium
• rozvíjíme odpovědnost za vykonanou práci
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, například laboratorní práce
• učíme žáky přistupovat k výsledkům pracovní činnosti jednak z hlediska kvality, funkčnosti a
společenského významu, ale i z hlediska ochrany životního prostředí a z hlediska ochrany zdraví
svého i zdraví druhých
• vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými
preparáty a živými přírodninami
Při hodnocení výstupů je kladen důraz na slovní projev žáků, na popis objektů, systémů, vysvětlení
jevů a pozorování; dále na aktivitu žáků, zapojení do týmové práce a zájem o přírodu a ekologii. U žáků se
specifickou poruchou učení jsou zohledňovány specifické chyby a společně hledány postupy ke správnému
osvojení učiva. Zájemci o přírodu a ekologii se mohou zapojit do soutěží, vypracovat referáty k daným
tématům, zúčastňovat se exkurzí.

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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RVP výstupy
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
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-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek

6. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše postavení Země ve vesmíru a její stavbu

Učivo
Planeta Země a stavba Země

pozná některé teorie o jejím vzniku a vzniku života

Planeta Země a stavba Země

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
života
popíše podstatu dýchání a fotosyntézy

Vznik života na Zemi
Obaly Země
Fotosyntéza a dýchání

chápe projevy života jako celek

Projevy života

seznámí se s podmínkami života a rozmanitostí
organismů v přírodě
popíše potravní řetězce a zhodnotí její význam

Podmínky života a rozmanitost přírody

popíše mikroskop a připraví preparát a pozoruje ho
vysvětlí stavbu buněk

Mikroskop
Buňky

Vztahy mezi organismy

porovná rostlinnou a živočišnou a bakteriální buňku a
Rostlinná , bakteriální a živočišná buňka, srovnání
popíše základní rozdíly objasní funkci základních organel
rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a
Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy
mnohobuněčnými organizmy
popíše stupňovité uspořádání živých soustav

Soustava organismů

seznámí se se systémem třídění

Soustava organismů
Viry
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6. ročník

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka

popíše stavbu viru, bakterie, sinice, houby a lišejníku a
uvede příklady jejich významu v přírodě a pro člověka

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-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
význam v ekosystémech a místo v potravních
řetězcích
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-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s
plodnicemi

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

seznámí se skupinami prvoků a žahavců

Bakterie
Sinice
Houby, Kvasinky, Plísně
Lišejníky
Houby, Kvasinky, Plísně

porovná houby podle charakteristických znaků

Houby, Kvasinky, Plísně

vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v
ekosystémech a místo v potravních řetězcích

Houby, Kvasinky, Plísně

objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníku

Lišejníky

popíše stavbu těla řas, trepky a nezmara, jejich výskyt,
rozmnožování a význam v přírodě

Řasy
Prvoci , jednobuněční živočichové
Nálevníci, Bičíkovci, Kořenonožci
Žahavci
Zástupci našich žahavců
Mořští žahavci
Řasy
Prvoci , jednobuněční živočichové
Nálevníci, Bičíkovci, Kořenonožci
Žahavci
Zástupci našich žahavců
Ploštěnci
Cizopasní ploštěnci
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6. ročník

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

porovná základní vnější a vnitřní stavbu
ploštěnců,hlístů,měkkýšů,kroužkovců a členovců a
ostnokožců

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

určuje živočichy a zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin

Hlísti
Měkkýši
Plži, Mlži ,Hlavonožci
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Korýši ,Vzdušnicovci ,Hmyz
Rozmnožování hmyzu
Hmyz s proměnou nedokonalou
Vážky, Stejnokřídlí, Vši, Ploštice, Rovnokřídlí
Hmyz s proměnou dokonalou
Blechy, Síťokřídlí, Motýli, Brouci, Dvoukřídlí,
Blanokřídlí
Ostnokožci
Lilijice, Hadice ,Hvězdice, Ježovky, Sumýši
Ploštěnci
Cizopasní ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Plži, Mlži ,Hlavonožci
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Plži, Mlži ,Hlavonožci
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Korýši ,Vzdušnicovci ,Hmyz
Rozmnožování hmyzu
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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-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí

6. ročník
Hmyz s proměnou nedokonalou
Vážky, Stejnokřídlí, Vši, Ploštice, Rovnokřídlí
Hmyz s proměnou dokonalou
Blechy, Síťokřídlí, Motýli, Brouci, Dvoukřídlí,
Blanokřídlí
Ostnokožci
Lilijice, Hadice ,Hvězdice, Ježovky, Sumýši
odvodí na základě pozorování projevy chování živočichů Plži, Mlži ,Hlavonožci
v přírodě a jejich přizpůsobení ŽP
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Korýši ,Vzdušnicovci ,Hmyz
Rozmnožování hmyzu
Hmyz s proměnou nedokonalou
Vážky, Stejnokřídlí, Vši, Ploštice, Rovnokřídlí
Hmyz s proměnou dokonalou
Blechy, Síťokřídlí, Motýli, Brouci, Dvoukřídlí,
Blanokřídlí
Ostnokožci
Lilijice, Hadice ,Hvězdice, Ježovky, Sumýši
objasní způsob života a význam živočichů v přírodě i pro Ploštěnci
člověka
Cizopasní ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Plži, Mlži ,Hlavonožci
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Korýši ,Vzdušnicovci ,Hmyz
Rozmnožování hmyzu
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6. ročník

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se
živočichy

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na

objasní pojmy populace,společenstvo, ekosystém,
biologická rovnováha

vysvětlí rozdílné znaky ekosystému přírodního a
umělého

Hmyz s proměnou nedokonalou
Vážky, Stejnokřídlí, Vši, Ploštice, Rovnokřídlí
Hmyz s proměnou dokonalou
Blechy, Síťokřídlí, Motýli, Brouci, Dvoukřídlí,
Blanokřídlí
Ostnokožci
Lilijice, Hadice ,Hvězdice, Ježovky, Sumýši
Ploštěnci
Cizopasní ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Plži, Mlži ,Hlavonožci
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Korýši ,Vzdušnicovci ,Hmyz
Rozmnožování hmyzu
Hmyz s proměnou nedokonalou
Vážky, Stejnokřídlí, Vši, Ploštice, Rovnokřídlí
Hmyz s proměnou dokonalou
Blechy, Síťokřídlí, Motýli, Brouci, Dvoukřídlí,
Blanokřídlí
Ostnokožci
Lilijice, Hadice ,Hvězdice, Ježovky, Sumýši
Společenstvo organismů

Ekosystém
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základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek

6. ročník

popíše vývoj zásahů člověka do přírody

Zásahy člověka do přírody

seznámí se s ochranou přírody a některými ohroženými Ochrana přírody
druhy
určí a vysvětlí funkci základních orgánů a orgánových
soustav rostlin a živočichů

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
objasní pojmy strunatci a struna hřbetní

Učivo
Strunatci
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7. ročník

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

popíše stavbu těla strunatců

Strunatci

rozdělí strunatce do hlavních taxonomických skupin a
uvede jejich hlavní znaky

Strunatci

seznámí se s mihulí potoční, žraloky, rejnoky,
sladkovodními a s významnými mořskými rybami

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-9-4-01 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-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

popíše stavbu těla kapra

Kruhoústí
Paryby, žraloci a rejnoci
Ryby
Sladkovodní a mořské ryby

popíše rozmnožování a chov ryb

Rozmnožování a chov ryb

porovná ryby a obojživelníky

Obojživelníci

popíše stavbu těla skokana

Obojživelníci

seznámí se s rozmnožováním, vývinem a vývojem
obojživelníků

Rozmnožování a vývin obojživelníků
Vývoj obojživelníků

seznámí se s našimi obojživelníky

Naši obojživelníci

popíše stavbu těla a vývoj plazů

Plazi, Vývoj plazů
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
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-9-4-02 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-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování při poznávání živé a neživé přírody

7. ročník
uvede známé želvy a krokodýli, ještěry a hady a seznámí Želvy a krokodýli,ještěři a hadi
se s jejich způsobem života
popíše vnější a vnitřní stavbu těla ptáků, jejich vývojové Ptáci
znaky, rozmnožování, hnízdění, dorozumívání a tahy
Vývojové znaky ptáků, vnější a vnitřní stavba těla
Chování ptáků, Potrava,dorozumívání, Rozmnožování
a hnízdění, Tahy
popíše stavbu ptačího pera a vejce
Chování ptáků, Potrava,dorozumívání, Rozmnožování
a hnízdění, Tahy
porovná jednotlivé skupiny ptáků,zařazuje jejich
zástupce do hlavních taxonomických skupin

objasní způsob života a přizpůsobení podmínkám
prostředí

Vodní ptáci
Mokřadní ptáci
Mořští ptáci
Dravci a sovy
Lesní stromoví ptáci
Ptáci okraje lesa, křovin a otevřené krajiny
Ptáci otevřené krajiny
Ptáci břehů tekoucích vod
Ptačí obři a trpaslíci
Ptáci

zhodnotí význam v přírodě a pro člověka

Ptáci

seznámí se se vznikem a vývojem ptáků

Vznik a vývoj ptáků,význam ptáků

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování Vznik a vývoj ptáků,význam ptáků
při poznávání živé a neživé přírody
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7. ročník

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin

objasní přechod rostlin na souš a přizpůsobení životu na Přehled systému rostlin, shody a rozdíly
souši
Přechod rostlin na souš, Přizpůsobení rostlin životu na
souši
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného
Přehled systému rostlin, shody a rozdíly
těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
seznámí se s orgány rostlin
Části,semenných rostlin
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
porovná jejich vnější a vnitřní stavbu,a uvede příklady
Části,semenných rostlin
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
jednotlivým orgánům
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických
Části,semenných rostlin
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
procesů a jejich využití při pěstování rostlin
rostlin
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých popíše stavbu kořene a stonku, jejich funkce, přeměny a Kořen,Stonek,Funkce, stavba, přeměny,
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
význam
význam,využití
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých popíše stavbu listu, květu, tyčinky a pestíku, jejich
List, funkce, vnější a vnitřní stavba, přeměny listů a
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
funkce a význam
význam
vztahů v rostlině jako celku
Květ
Stavba květu, Pestík a tyčinka
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých rozdělí listy podle postavení na stonku a podle tvaru
List, funkce, vnější a vnitřní stavba, přeměny listů a
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
význam
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých vysvětí rozdíl mezi mezi květem jednopohlavným a
Květ jednopohlavný, oboupohlavný,souměrný a
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
oboupohlavným, rostlinou jednodomou a dvoudomou nesouměrný
vztahů v rostlině jako celku
Rostlina jednodomá a dvoudomá.
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých seznámí se s typy květenství
Květenství, Typy květenství.
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
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P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

objasní opylení a oplození

Opylení, Oplození

rozdělí plody podle oplodí na suché a dužnaté

Semena a plody, dužnaté a suché plody, rozšiřování a
význam

popíše způsoby rozšiřování semen a plodů a uvede
jejich význam

Semena a plody, dužnaté a suché plody, rozšiřování a
význam

objasní pohlavní a nepohlavní rozmnožování, růst a
vývin rostlin

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů

rozdělí rostliny podle délky vývinu

Rozmnožování rostlin
Růst a vývin rostlin
Růst a vývin rostlin

rozdělí semenné rostliny na nahosemenné a
krytosemenné

Nahosemenné rostliny

vysvětlí pojem nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny

uvede zástupce jinanů a jehličnanů popíše
rozmnožování, výskyt a význam

Jinany
Jehličnany,zástupci jehličnanů
Rozmnožování jehličnanů
Výskyt a význam
Okrasné jehličnany

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
seznámí se s okrasnými jehličnany
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
objasní pojem krytosemenné rostliny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů

krytosemenné rostliny
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7. ročník

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů

porovná jednoděložné a dvouděložné rostliny

Srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

seznámí se s vybranými zástupci stromů a keřů

Listnaté stromy a keře

uvede vybrané zástupce, výskyt, význam a
charakteristické znaky jednotlivých skupin
dvouděložných rostlin a určuje významné zástupce
pomocí klíčů a atlasů

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi

seznámí se zástupci, s výskytem, hlavními znaky a
významem rostlin jednoděložných

Krytosemenné rostliny, dvouděložné
Listnaté stromy a keře
Pryskyřníkovité
Brukvovité
Růžovité
Bobovité
Miříkovité
Hluchavkovité
Lilkovité
Hvězdnicovité
Krytosemenné rostliny - jednoděložné, Liliovité,
Lipnicovité, Vstavačovité

charakterizuje obilniny a jejich význam pro člověka

Krytosemenné rostliny - jednoděložné, Liliovité,
Lipnicovité, Vstavačovité

odvodí na základě pozorování přírody závislost a
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

krytosemenné rostliny

uvede příklady cizokrajných rostlin a jejich využití

Ovoce
Koření a nápoje

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a Společenstvo a ekosystém
vztahy mezi nimi
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P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
,populace,společenstva, ekosystémy

Společenstvo a ekosystém

seznámí se s jednotlivými typy společenstev, s jejich
významem a s jejich typickými zástupci rostlin a
živočichů

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v
ekosystémech a zhodnotí jejich význam

Společenstvo lesa
Společenstvo vod a mokřadů
Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání
Společenstvo polí a sídelní aglomerace
Společenstvo a ekosystém
Společenstvo lesa
Společenstvo vod a mokřadů
Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání
Společenstvo polí a sídelní aglomerace
Společenstvo polí a sídelní aglomerace

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku

uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
Porovná stavbu těla játrovek mechů,přesliček,plavuní a Mechorosty
kapradin,seznámí se s jejich zástupci a významem
Játrovky, Mechy
Přesličky, plavuně a kapradiny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodopis

8. ročník

Výchovné a
vzdělávací
strategie

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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•
•
•

RVP výstupy
P-9-4-02
rozlišuje a
porovná
jednotlivé
skupiny
živočichů,
určuje
vybrané
živočichy,
zařazuje je do
hlavních
taxonomickýc
h 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

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
charakterizuje
Savci.Charakteristika třídy.
třídu savců

Vývoj savců.
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P-9-4-03
odvodí na
základě
pozorování
základní
projevy
chování
živočichů v
přírodě, na
příkladech
objasní jejich
způsob života
a přizpůsobení
danému
prostředí
P-9-4-01
porovná
základní vnější
a vnitřní
stavbu
vybraných
živočichů a
vysvětlí funkci
jednotlivých
orgánů
P-9-4-02
rozlišuje a
porovná
jednotlivé
skupiny
živočichů,
určuje
vybrané
živočichy,

8. ročník
popíše vývoj
savců a jejich
přizpůsobení
prostředí

Přizpůsobení savců prostředí.

popíše stavbu
těla vybraných
zástupců

Vnitřní stavba těla savců.

charakterizuje
jednotlivé
skupiny savců

Vejcorodí.Živorodí vačnatci,hmyzožravci,letouni,chudozubí,hlodavci,zajíci,šelmy,ploutvonožci,kytovci,chobotnatci,lichokopytníci,sudokopytníci,primáti.S
avci biomů světa
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zařazuje je do
hlavních
taxonomickýc
h skupin
P-9-4-02
rozlišuje a
porovná
jednotlivé
skupiny
živočichů,
určuje
vybrané
živočichy,
zařazuje je do
hlavních
taxonomickýc
h 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

8. ročník

určuje živočichy Vejcorodí.Živorodí a zařazuje je do vačnatci,hmyzožravci,letouni,chudozubí,hlodavci,zajíci,šelmy,ploutvonožci,kytovci,chobotnatci,lichokopytníci,sudokopytníci,primáti.S
taxonomických avci biomů světa
skupin

vysvětlí způsob
života a
přizpůsobení
danému
prostředí

Vejcorodí.Živorodí vačnatci,hmyzožravci,letouni,chudozubí,hlodavci,zajíci,šelmy,ploutvonožci,kytovci,chobotnatci,lichokopytníci,sudokopytníci,primáti.S
avci biomů světa

uplatňuje zásady
bezpečného
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8. ročník

porovná
chování při
jednotlivé
styku se
skupiny
živočichy
živočichů,
určuje
vybrané
živočichy,
zařazuje je do
hlavních
taxonomickýc
h 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

Vejcorodí.Živorodí vačnatci,hmyzožravci,letouni,chudozubí,hlodavci,zajíci,šelmy,ploutvonožci,kytovci,chobotnatci,lichokopytníci,sudokopytníci,primáti.S
avci biomů světa
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bezpečného
chování ve
styku se
živočichy
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
taxonomickýc
h skupin
P-9-5-02
orientuje se v

8. ročník

vysvětlí pojem
etologie a
jednotlivé typy
chování

Etologie.

popíše odlišné a Zařazení člověka do živoč.systému.
shodné znaky
člověka a
ostatních savců

orientuje se v
základních

Původ a vývoj člověka.
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základních
vývojových
stupních
fylogeneze
člověka
P-9-5-02
orientuje se v
základních
vývojových
stupních
fylogeneze
člověka
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a

8. ročník
vývojových
stupních
fylogeneze
člověka
popíše lidská
plemena,
rasismus

Lidská plemena.

určí polohu a
Od buňky k člověku.
objasní stavbu a
funkci orgánů a
orgánových
soustav lidského
těla , vysvětlí
jejich vztahy

objasní stavbu
kosterní
soustavy

Stavba kostry člověka.

popíše stavbu
kosti a kloubu

Kost. Stavba kosti. Kloub.
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objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových

8. ročník

popíše růst kosti Kost. Stavba kosti. Kloub.
do délky a šířky

objasní stavbu
lebky, páteře

Lebka. Páteř.

Objasní stavbu
kostry končetin

Kostry končetin.
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soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a

8. ročník

objasní vady
páteře

Vady páteře.

uvede rozdíly
mezi svalem
hladkým,příčně
pruhovaným a
srdečním

Stavba svalu.

rozpozná
Kosterní svalstvo lidského těla.
základní kosterní Onemocnění svalů.
svaly
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orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci

8. ročník

zdůrazní význam Krev. Složení krve.
krve, dárcovství

popíše složení
krve, transfuze

Krev. Složení krve.
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orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu

8. ročník

uvede rozdíly
mezi
jednotivými
druhy cév

Cévy. Krevní skupiny.

seznámí se s
krevními
skupinami

Cévy. Krevní skupiny.
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a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života

8. ročník

popíše srdce a
krevní oběhy

Srdce. Krevní oběhy.

objasní nemoci
oběhové
soustavy

Nemoci oběhové soustavy.
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P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého

8. ročník
popíše mízu,
mízní cévy a
uzliny

Míza. Mízní cévy. Mízní uzliny.

uvede význam Slezina. Brzlík.
sleziny a brzlíku

objasní pojmy
Imunita. Očkování.
imunita,
Infekční choroby.
očkování,infekčn Alergie.
í choroby,
inkubační doba
a alergie
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způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam

8. ročník

vysvětlí, co je
dýchání

Dýchání.

popíše činnost Stavba dýchací soustavy.
dýchací soustavy Vdech. Výdech.Dechová frekvence.
a jednotlivých
dýchacích
orgánů

objasní některé
příčiny
onemocnění
dýchacích cest

Onemocnění dýchacích cest.
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zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy

8. ročník

vysvětlí, co je
trávení

Trávení.

popíše stavbu
trávicí soustavy

Stavba trávicí soustavy.

seznámí se s
polohou a
funkcemi
jednotlivých
orgánů trávicí
soustavy

Enzymy. Zuby. Slinné žlázy.
Játra. Slinivka břišní.

Metabolismus.
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P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého

8. ročník
vysvětlí, co je
metabolismus

Energetická rovnováha.

uvede užitečné
živiny, vitamíny

Užitečné živiny. Vitamíny.

objasní některé
příčiny
onemocnění
trávicí soustavy

Nemoci trávicí soustavy.
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způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam

8. ročník

popíše stavbu a Ledviny. Stavba ledviny.
funkci
Stavba vylučovací soustavy.
vylučovací
soustavy, popíše
ledviny a jejich
stavbu

vysvětlí tvorbu
moči

Tvorba moči.

seznámí se s
nemocemi
vylučovací
soustavy

Onemocnění vylučovací soustavy.
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zdravého
způsobu
života
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových

8. ročník

uvede, co je
dialýza

Dialýza.

popíše stavbu a Stavba kůže. Barva kůže.
funkce kůže

vysvětlí důvody Stavba kůže. Barva kůže.
různé barvy pleti
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soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a

8. ročník

uvede kožní
útvary

Kožní útvary.

seznámí se s
onemocněními
kůže

Onemocnění kůže.

popíše nervovou Centrální nervová soustava.
soustavu
Obvodová nervová soustava.
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orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,

8. ročník

objasní pojmy
Reflexy.
vzruch, synapse,
řetězce
nervových drah,
reflexy
podmíněné a
nepodmíněněné

popíše stavbu
mozku a míchy

Mícha a mozek - stavba a funkce.

uvede funkce
jednotlivých
částí mozku a
míchy

Mícha a mozek - stavba a funkce.
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vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a

8. ročník

uvede
onemocnění
nervové
soustavy

Onemocnění nervové soustavy.

objasní stavbu a Čich. Chuť. Hmat.
funkce
Sluch. Vnější, střední a vnitřní ucho.
smyslových
Zrak. Stavba oka.
orgánů

uvede
Oční vady.
onemocnění a
vady smyslových
orgánů
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uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života

8. ročník

objasní pojmy
Hormony.
hormony, žlázy s Žlázy s vnitřním vyměšováním.
vnitřním
vyměšováním

uvede poruchy
žláz s vnitřním
vyměšováním

Poruchy žláz s vnitřním vyměšováním.
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P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-03
objasní vznik a
vývin nového
jedince od
početí až do
stáří
P-9-1-05
vysvětlí
podstatu
pohlavního a
nepohlavního
rozmnožování
a jeho význam

8. ročník
popíše shodné a Vajíčko. Spermie.
rozdílné znaky
vajíčka a
spermie

seznámí se se
stavbou
mužského a
ženského
pohlavního
ústrojí

Stavba pohlavního ústrojí.
Otěhotnění. Antikoncepce.

objasní vznik
nového jedince
a jeho vývin od
početí do stáří

Nitroděložní vývin člověka.
Vývojová období člověka.

objasní pojmy
Dědičnost a proměnlivost.
dědičnost a
Dominantní a recesivní geny.
proměnlivost,
dominantní
a recesivní geny
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z hlediska
dědičnosti
P-9-1-06
uvede příklady
dědičnosti v
praktickém
životě a
příklady vlivu
prostředí na
utváření
organismů
P-9-5-05
aplikuje první
pomoc při
poranění a
jiném
poškození těla
P-9-5-05
aplikuje první
pomoc při
poranění a
jiném
poškození těla
P-9-5-05
aplikuje první
pomoc při
poranění a
jiném
poškození těla

P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,

8. ročník

uvede dědičné Dědičné choroby.
choroby a
Význam genetiky.
význam genetiky

vysvětlí cíl první Poskytování první pomoci.Krvácení. Resuscitace.Umělé dýchání,masáž srdce ,zlomeniny
pomoci a
aplikuje první
pomoc

popíše
Poskytování první pomoci.Krvácení. Resuscitace.Umělé dýchání,masáž srdce ,zlomeniny
jednotlivé druhy
krvácení

seznámí se s
neodkladnou
resuscitací,
umělým
dýcháním,
nepřímou
masáží srdce,
zlomeninami
zamyslí se nad
pojmem zdraví,
zdravý životní

Poskytování první pomoci.Krvácení. Resuscitace.Umělé dýchání,masáž srdce ,zlomeniny

Zdraví.
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případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a

8. ročník
styl, nad svou
životosprávou

rozlišuje příčiny, Zdraví.
případně
Tradiční medicína.
příznaky
Alternativní metody - léčitelství.
běžných nemocí
a uplatňuje
zásady jejich
prevence a léčby

popíše civilizační Civilizační choroby.
choroby a jejich
příčiny
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uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní

8. ročník

vysvětlí význam Aktivní odpočinek.
aktivního
odpočinku a
pozitivního
myšlení člověka

objasní strategii Trvale udržitelný rozvoj.
trvale
udržitelného
rozvoje
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8. ročník

význam
zdravého
způsobu
života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Přírodopis
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
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a prezentuje jednotlivé geologické vědy
trvání života
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností vysvětlí pojem minerál, hornina, krystal
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností seznámí se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
nerostů
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
nerosty s použitím určovacích pomůcek
pomůcek

Učivo
Geologické vědy.
Minerál - nerost.
Krystalová struktura minerálů.
Vlastnosti minerálů.

Nejdůležitější minerály.
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9. ročník

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností třídí podle chemického složení nerosty do skupin
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností uvádí u vybraných hornin charakteristické znaky a
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
využití
pomůcek
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
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-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody

popíše vznik a stavbu Země

Prvky. Sulfidy. Halogenidy.
Oxidy. Uhličitany. Sírany.
Fosforečnany. Křemičitany.
Horniny.
Horniny vyvřelé, usazené a přeměněné.
Horninový cyklus.
Geosféry.

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
života
rozlišuje důsledky vnitřních geologických dějů

Zemská kůra, zemský plášť, zemské jádro.

popíše pohyby litosferických desek objasní vznik
zemětřesení

Vnitřní geologické děje.Litosferické desky.
Zemětřesení.

popíše magma, vznik magmatu a lávy

Magma. Láva.

popíše sopku

Sopky.

uvede místa výskytu činných sopek

Sopky.

rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody

Zvětrávání.

popíše činnost vody, ledovců a větru

Činost vody, ledovců, větru.

Vnitřní geologické děje.Litosferické desky.
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9. ročník

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
popíše druhy zvětrávání
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností rozpozná usazené horniny podle charakteristických
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
vlastností a uvede jejich vlastnosti a využití
pomůcek
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
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-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
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-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a

Zvětrávání.

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy

Usazené horniny.
Úlomkovité, chemické a organnogenní usazené
horniny.
Půdy.

rozlišuje hlavní půdní typy a druhy

Půdy.

objasní význam podzemních vod

Voda na Zemi.

popíše atmosféru, skleníkové plyny

Atmosféra.

uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj a udržení života na Zemi

Atmosféra.
Látkové toky mezi svrchními vrstvami Země.

uvede příklady nerostných surovin

Nerostné suroviny.

objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie

Obnovitelné zdroje energie,Energie větru, řek a
moří.Biomasa.
Neobnovitelné zdroje energie.Fosilní paliva.Jaderná
energie.

uvede jejich význam, výhody a nevýhody užívání

Ekologická opatření.
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Přírodopis
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

9. ročník

seznámí se s názory na vznik a vývoj Země

Historie Země.Geologické éry.

rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
uvede u jednotlivých geologických ér dobu trvání, vývoj
organismů, význačné geologické děje
popíše vývoj a stavbu Českého masivu

Historie Země.Geologické éry.

popíše vývoj a stavbu Západních Karpat

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností Praktická cvičení. pozoruje a třídí neživé přírodniny
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností Rozpozná vyvřelé horniny
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností Rozpozná přeměněné horniny
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

První organismy na
Zemi.Prvohory.Druhohory.Třetihory.Čtvrtohory.
Geologické základy Česka.
Moldanubikum. Barrandien.
Geologické základy Česka.
Moldanubikum. Barrandien.
Pozorování a třídění neživých přírodnin.
Fyzikální vlastnosti minerálů.
Vyvřelé horniny.
Hlubinné vyvřeliny.
Výlevné vyvřeliny.
Tektonické jevy a přeměna hornin.
Přeměněné horniny.
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5.2.12 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
1
Povinný

7

Zeměpis
Člověk a příroda
Zeměpis má přispívat k hlubšímu poznání přírodních i společenských jevů a faktů, k uvědomění si přírody
jako systému, který je v rovnováze, kterou je třeba udržet. Žáci se učí poznávat vliv lidské společnosti na
životní prostředí. Předmět se také snaží „zasvětit“ žáka do geografického pohledu na svět, dát mu možnost
objevovat nové a zajímavé skutečnosti a podněcovat jeho hlubší zájem o Zemi jako celek.Předmět je
součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávací obsah zeměpisu má přímé vazby na ostatní
předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda – tj. na fyziku, chemii a přírodopis. S těmito předměty proto
zeměpis úzce spolupracuje a vzájemně se s nimi doplňuje. Zvláštností vzdělávacího obsahu zeměpisu je
propojení přírodovědné a společenskovědné problematiky.
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje zejména k:
• získávání dovedností pracovat se zdroji geografických informací
• rozvíjení zájmu o poznávání přírodních, kulturních, společenských, hospodářských a politických
poměrů jednotlivých regionů světa, s cílem využít těchto poznatků pro orientaci v praktickém
životě v současném globalizovaném světě
• získání uceleného přehledu o přírodních, hospodářských a sociálních poměrech naší vlasti a jejím
postavení v Evropě a ve světě
• respektování přírodních a kulturních hodnot a k podpoře ochrany životního prostředí
• tolerantnímu postoji k lidem s odlišnou kulturou, náboženstvím, barvou pleti apod. (multikulturní
výchova)
Učivo zeměpisu se dělí na několik hlavních tematických celků:
• Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
• Přírodní obraz Země
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Název předmětu

Zeměpis

•
•
•
•

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

Regiony světa
Společenské a hospodářské prostředí
Životní prostředí
Česká republika
V klasických třídách je v 6., 7. a 8. ročníku dotován dvěma hodinami, v 9. ročníku se vyučuje 1 hodina.

•

Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• předkládáme žákům informační zdroje se zeměpisnou tematikou, vede je k jejich pravidelnému
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
využívání a podporuje jejich ochotu se o ně dále zajímat
kompetence žáků
• používáme vhodné geografické učební pomůcky a odbornou terminologii
• učíme vyhledávat v různých pramenech potřebné informace týkající se zeměpisné problematiky,
třídit je, pochopit, propojit a využít ke svému dalšímu studiu a v praktickém životě
• motivujeme žáky k poznávání souvislostí mezi poznatky z dalších přírodovědných a
společenskovědných předmětů a tím i k vytváření komplexnějšího pohledu na přírodní,
společenské a kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů:
• umožňujeme žákům využívat získané vědomosti a znalosti k promýšlení a řešení problémů
• motivujeme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů z různých informačních zdrojů a
kriticky je hodnotit
• podporujeme žáky v logickém vyvozování závěrů a hledání různých variant řešení problémů
Kompetence komunikativní:
• rozvíjí u žáků schopnost logicky formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory
• vedeme žáky k porozumění různým typům textů, statistických údajů, obrazových a mapových
materiálů se zeměpisnou tematikou a k jejich interpretaci
• učíme respektovat názory druhých, vhodně na ně reagovat a umět obhájit svůj názor
• podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky i mezi žáky a vyučujícím
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Zeměpis

•

Způsob hodnocení žáků

navozujeme situace umožňující osvojení zásad efektivní spolupráce v rámci třídy nebo skupiny
při řešení zadaných úkolů a problémů
• podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci žáků
• vedeme žáky k tolerantnímu a ohleduplnému chování v rámci třídy, skupiny
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k chápání environmentálních problémů a k odpovědnosti za zachování životního
prostředí
• směřujeme žáky k respektování a ochraně našeho přírodního, kulturního a historického dědictví
Kompetence pracovní:
• učíme základům správného používání hlavních geografických pomůcek
• vedeme žáky k odpovědnosti za plnění povinností a zadaných úkolů a ke schopnosti prezentovat a
hodnotit výsledky své práce
Při hodnocení se bere v úvahu písemný i mluvený projev, schopnost jasného a věcného vyjadřování,
uvědomování si souvislostí, samostatná úvaha a činnost žáka a také schopnost pracovat ve skupině.

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
zhodnotí postavení Země ve vesmíru, srovnává
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční
sluneční soustavy
soustavy
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
zhodnotí důsledky pohybů Země
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů

Učivo
Vesmír
Měsíc
Tvar a rozměry Země
Pohyby Země
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Zeměpis

6. ročník

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické pracuje s mapami v atlase, orientuje se v turistické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických mapě, používá kartografickou terminologii
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

Zeměpisné souřadnice

Obsah mapy
Druhy map
Práce s mapou
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní rozliší a porovná složky přírodní sféry, jejich vzájemnou Stavba Země
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
souvislost a podmíněnost
Litosféra
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
Atmosféra
povrchu
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
Stavba Země
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
povrchu
Litosféra
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
porovnává působení vnějších a vnitřních procesů
Litosféra
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
přírodní sféry a jejich vliv na přírodu a lidskou
Atmosféra
lidskou společnost
společnost
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
Hodnotí jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité
Litosféra
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou Atmosféra
lidskou společnost
souvislost a podmíněnost
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy rozeznává hranice mezi složkami v krajině
Polární oblasti
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
Tundra
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
Tajga
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Zeměpis

6. ročník

podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině

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-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin

porovná různé krajiny jako součást pevninské části
krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech funkce
krajin hodnotí jevy a procesy v krajinné sféře, jejich
určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozezná hranice
mezi složkami v krajině

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-9-4-01 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

popíše početní růst obyvatel na Zemi, nerovnoměrnost
tohoto růstu a problémy s ním související. zdůvodní
nerovnoměrnost osídlení Země a příčiny migrací
obyvatel. charakterizuje lidské rasy, národy, jazyky a
náboženství,určí jejich hlavní znaky a rozšíření, rozumí
základním demografickým charakteristikám
obyvatelstva

Lesy listnaté a smíšené
Step
Subtropické lesy
Poušť
Savana
Tropický deštný les
Polární oblasti

Tundra

Tajga
Lesy listnaté a smíšené
Step
Subtropické lesy
Poušť
Savana
Tropický deštný les
Obyvatelstvo světa

Náboženství
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Zeměpis

6. ročník

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel

Jazyky
Rasy
Sídla
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické uvede části světového hospodářství patřící do priméru, Zemědělství
informace a zdroje dat z dostupných kartografických sekundéru a terciéru, posoudí jejich funkce a význam
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických pro lidskou společnost,zhodnotí jejich územní
a dalších informačních zdrojů
rozmístění a rozdílnou úroveň ve světě
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
Průmysl
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
Služby
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Doprava
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
charakterizuje znaky vyspělého a rozvojového státu.
Vyspělý svět
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy Popíše problémy rozvojových zemí a navrhne způsoby Rozvojový svět
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové jejich řešení.
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
uvede příklady propojování světa. Vysvětlí výhody
Globalizace
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy mezinárodní spolupráce pro lidskou společnost.
Mezinárodní spolupráce
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Zeměpis
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
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
vyhledá na mapě světa jednotlivé světadíly na Zemi,
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává určí jejich zeměpisnou polohu a porovná jejich rozlohu
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
charakterizuje význama hospodářské využití oceánů,
stav a problémy životního prostředí oceánů

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,

Učivo
Jak je svět rozdělen
Pevniny a oceány
Státy a jejich hranice
Rozdílné znaky států, státní uspořádání
Poloha kontinentu
Přírodní poměry Afriky
Problémy Afriky
Minulost, současnost, budoucnost Afriky
porovná a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, Země při pobřeží Středozemního moře
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, Sahel
zvláštnosti a podobnosti vybraných států Afriky
Země Guinejského zálivu
Východní Afrika
Jižní Afrika
určí zeměpisnou polohu a porovná rozlohu oceánu
charakterizuje význam a hospodářské využití, stav a
problémy životního prostředí Atlantského oceánu

Atlantský oceán
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vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,

7. ročník

porovná a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, Poloha kontinentu
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry Přírodní poměry Ameriky
Ameriky
Obyvatelstvo

porovnává a hodnotí zvláštnosti a podobnosti, potenciál
a bariéry jednotlivých regionů a vybraných států
Ameriky
zváží, jaké změny v regionech nastaly, nastávají, mohou
nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
určí a vyhledá na mapách zemské polární oblasti, uvede
jejich význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
na Zemi
posoudí význam Antarktidy pro vědecké výzkumy

USA
Kanada
Středoamerické regiony
Jihoamerické regiony

zhodnotí polohu Austrálie a Oceánie porovná rozlohu
Austrálie s rozlohou ostatních kontinentů, pojmenuje
a vyhledá v mapách významné prvky horizontální
členitosti a posoudí výškovou členitost povrchu
zhodnodí kulturní a hospodářské využití, problémy
životního prostředí pojmenuje a lokalizuje regiony
Oceánie: Polynésii, Mikronésii, Melanésii, Nový Zéland
porovná a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti regionů Asie a vybraných států

Poloha kontinentu
Příroda Austrálie
Obyvatelstvo a osídlení
Hospodářství Austrálie

Antarktida
Indický oceán

Obyvatelstvo a osídlení
Historie a kultura
Přírodní poměry Asie
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7. ročník

vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech nastaly,
Rozdělení Asie
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn Blízký východ
zásadních změn v nich
v nich
Střední východ
Zakavkazsko
Střední Asie
Jižní Asie
Jihovýchodní Asie
Východní Asie
Sibiř a Dálný východ
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
určí a vyhledá na mapách zemské polární oblasti, uvede Arktida
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
jejich význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
na Zemi
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
porovná a přiměřeně zhodnotí polohu Evropy v rámci
Evropa
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
světa, její kulturní a historický význam
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Zeměpis
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
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy porovná a přiměřeně zhodnotí polohu Evropy a její
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, postavení ve světě, zhodnotí odlišnosti a společné znaky
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a jak z přírodního tak z hospodářského a společenského
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
hlediska.
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
přiměřené zhodnotí přírodní, kulturní, společenské,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
politické poměry, zvláštnosti a podobnosti, objasní
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
problematiku demografického vývoje obyvatelstva a
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
sídelní struktury.
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
posoudí a porovná hospodářské poměry Evropy,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
porovná jednotlivé regiony Evropy, jejich zvláštnosti a

Učivo
Evropa se představuje
Historický vývoj evropské civilizace
Co Evropany rozděluje a co spojuje
Přírodní podmínky v Evropě
Vývoj rozmístění evropského obyvatelstva
Přirozený pohyb obyvatelstva
Struktura evropského obyvatelstva
Migrace v Evropě
Města – sídla s výhodami i problémy
Proměny evropského hospodářství
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hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
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

8. ročník
podobnosti, uvede, ukáže na mapě a charakterizuje
významné objekty.

porovná jednotlivé regiony Evropy, jejich zvláštnosti a
podobnosti. Uvede, ukáže na mapě a charakterizuje
významné objekty. Žák vymezí regiony Evropy, zhodnotí
přírodní a společensko-hospodářské poměry a porovná
jednotlivé státy.

Evropa regionů – hledání řádu v různosti
Střední Evropa
Severní Evropa
Západní Evropa
Jižní Evropa
Jihovýchodní Evropa
Východní Evropa
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
uvede hlavní orgány Evropské unie a jejich funkci; ukáže Integrace evropských zemí
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
na mapě členské státy; formuluje základní principy
lokalizaci regionů světa
sjednocování Evropy; zhodnotí hlavní význam
sjednocování Evropy.
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
zhodnotí postavení České republiky v rámci Evropy v
Česko v Evropě
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
minulosti a současnosti, její přírodní poměry –
Vývoj státního území
hospodářský potenciál České republiky v evropském a geologický vývoj a jeho vliv na reliéf a surovinové
Územní rozdíly
světovém kontextu
zdroje, klimatické poměry, pohovoří o jednotlivých
Česká vysočina a Karpaty
krajinných typech, hydrologii, ochraně přírody.
Působení ledovce u nás
Mozaika české krajiny
Surovinové zdroje
Ochrana krajiny a přírody
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
zhodnotí a porovná rozmístění obyvatelstva a sídel v
Počet a rozmístění obyvatel ČR
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
České republice. Zhodnotí hlavní demografické
Populační vývoj
hospodářský potenciál České republiky v evropském a ukazatele a porovná s evropskými regiony.
Sonda do české populace
světovém kontextu
Migrace obyvatel
Život ve městě a na venkově
Regionální rozvoj a politika
na přiměřené úrovni zhodnotí sektorovou a odvětvovou Hospodářský vývoj
strukturu hospodářství, rozmístění hospodářských
Zemědělství
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8. ročník

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České aktivit, vysvětlí vliv přírodních a sociálních podmínek na
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska hospodářství. Na mapě vyhledá jednotlivé oblasti
osídlení a hospodářských aktivit
průmyslu, zemědělství. Zhodnotí význam služeb.
Posoudí úlohu dopravy v rámci ČR a Evropy.
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky.
podle bydliště nebo školy
Posoudí význam hlavního města v rámci ČR definováním
charakteristických přírodních a společensko –
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářských znaků.
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
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

Průmysl
Služby
Doprava
Od středověkých panství k regionům EU
Hlavní město Praha. Středočeský kraj. Jihočeský kraj.
Plzeňský kraj. Karlovarský kraj. Ústecký kraj. Liberecký
kraj. Královéhradecký kraj. Pardubický kraj. Kraj
Vysočina. Jihomoravský kraj. Olomoucký kraj. Zlínský
kraj. Moravskoslezský kraj
Od izolace k přeshraniční spolupráci
ČR součástí evropského i světového dění

uvede příklady účasti a působnosti České republiky ve
světových mezinárodních a nadnárodních institucích,
organizacích a integracích států.
dokáže posoudit a charakterizovat hlavní oblasti
Kam se podívat a proč
cestovního ruchu, jejich potenciál (přírodně, historicky a
společensky hodnotné oblasti).
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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8. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
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

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí výhody a nevýhody globalizace

lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů bohaté a
chudé oblasti. Zdůvodní příčiny chudoby ve světě a
navrhne řešení.
porovnává státy světa a zájmové integrace států světa
na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, multikulturního světa
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
popíše a zdůvodní hlavní směry mezinárodní migrace.
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, Popíše problémy migrantů.
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

Učivo
Globalizace

Dělení zemí světa podle vyspělosti
Chudoba
Kolonizace světa
Dekolonizace
Mezinárodní organizace
Etnikum, národ
Národnostní menšiny
Náboženství
Lidská práva
Kulturní a přírodní dědictví
Směry migrace v Evropě a ve světě
Problémy migrantů
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Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

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

9. ročník
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci
Město
světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby
a dynamiku růstu a pohybů
Venkov

dokáže se orientovat v hospodářských mapách.
Rozlišuje hospodářské aktivity na primér, sekundér a
terciér. Používá jejich vzájemný poměr k hodnocení
hospodářské vyspělosti států. Porovnává předpoklady a
hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských
aktivit. Dokáže zhodnotit předpoklady jednotlivých
států pro cestovní ruch.

Zemědělská výroba
Zemědělský půdní fond
Průmyslová revoluce
Rozmístění průmyslu - lokalizační faktory
Těžební průmysl
Zpracovatelský průmysl
Energetika
Význam dopravy
Transkontinentální dopravní spojení
Kontinentální a vnitrostátní přepravy
Problémy dopravy ve městech a na venkově
Vlivy dopravy na životní prostředí
Služby - každodenní součást našeho života
Rozdílná představa ideální dovolené
Turisticky atraktivní oblasti
zhodnotí důvody a důsledky poškozování krajiny a
Globální změny klimatu
životního prostředí. Uvede konkrétní příklady
Poškozený slunečník planety Země
poškozování ovzduší, vod a půd. Popisuje pojmy teorie Přírodní katastrofy
trvale udržitelného rozvoje. Pojmenuje a objasní hlavní
Biodiverzita - rozmanitost živé přírody
současná civilizační rizika a světové ekologické
Ohrožená biodiverzita
problémy.
zhodnotí význam geografie v praktickém životě a
navrhne možnosti jejího využití

Přínos geografického vzdělání pro život
Hlavní úkoly soudobé české geografie
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Zeměpis

9. ročník

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
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 - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

5.2.13 Výtvarná Výchova

1. ročník
2
Povinný

2. ročník
1
Povinný

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
1
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

15
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Výtvarná Výchova

Umění a kultura
Vzdělávací obsah výtvarné výchovy umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět
prostřednictvím výtvarných činností. Všemi složkami svého působení výtvarná výchova usiluje zejména o
to:
• aby žáci získali praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, užitém
umění, o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření
• aby se prakticky i teoreticky seznámili s různými výtvarnými technikami a prostředky
• aby se rozvíjel a prohluboval jejich vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné kultury
• aby získali představu o historickém vývoji výtvarného umění, včetně umění užitého, lidového a
architektury
• aby byli schopni nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi,
uvědomovat si jejich význam pro plnohodnotný život člověka
• aby byli schopni získaných poznatků a dovedností využívat ve svém životě
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je dotován v 1., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku dvěma hodinami týdně a ve 2., 3. a 5. ročníku jednou
předmětu (specifické informace o předmětu hodinou týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Výuka výtvarné výchovy probíhá ve třídách jednotlivých ročníků, případně v plenéru.
Učivo výtvarné výchovy lze rozdělit do následujících tematických celků:
• JÁ (smyslové vnímání, tvář, tělo, …)
• SVĚT PŘÍRODY KOLEM NÁS (tvary a materiály, stavba mikro a makrosvěta, …)
• SPOLEČNOST (kontakt, komunikace, dorozumění, zvyky, tradice, příběhy, …)
• VÝTVARNÁ ŘEČ A VÝTVARNÉ UMĚNÍ (výtvarné umění v historii, …)
Integrace předmětů
• Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• nabízíme žákům možnost experimentování s různými materiály a výtvarnými technikami
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme je k porovnávání výsledků a kritickému posuzování a vyvozování závěrů využitelných
kompetence žáků
pro budoucnost žáka
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu

Výtvarná Výchova

•

umožňujeme žákům řešit nejrůznější problémové výtvarné situace, napomáhat jim v jejich
pochopení a řešení
• vedeme žáky k promýšlení a plánování způsobu řešení daného problému
• aktivně se podílí na rozvoji žákova vlastního úsudku a zkušeností
Kompetence komunikativní:
• poskytujeme žákům podnětné prostředí pro rozvoj komunikativních dovedností, a to zejména
k vytváření kvalitních vztahů potřebných k plnohodnotné spolupráci s ostatními žáky
Kompetence sociální a personální:
• podněcujeme žáky k diskusi ve skupině
• vybízíme je ke spolupráci s druhými, k respektování jejich názorů a oceňování práce druhých
Kompetence občanské:
• seznamujeme žáky s kulturními tradicemi a historickým dědictvím naší země
• vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
• rozvíjíme v žácích smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně je zapojuje do kulturního dění
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k používání různých materiálů, nástrojů a nářadí k užitečnému a praktickému
výsledku
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření
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Výtvarná Výchova
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
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-3-1-02 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

1. ročník

projevuje v tvorbě své vlastní životní zkušenosti

uspořádání objektů do celků
reflexe a vztahy zrakového vnímání

uspořádá plošně i prostorově barvy, linie, tvary a
objekty

smyslové vnímání vizuálně obrazných vyjádření

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky

prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie a
představ
typy vizuálně obrazných vyjádření
Osobní postoj v komunikaci, jeho utváření
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Výtvarná Výchova

2. ročník

•
•

RVP výstupy
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-3-1-02 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-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
projevuje v tvorbě své vlastní životní zkušenosti

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření Kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání linie,
tvary, barvy,objemy, zachycuje objekty

Prvky vizuálně obrazného vyjádření Kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru

interpretuje podle svých schopností a zkušeností různá
vizuálně obrazná vyjádření

Uspořádání objektů do celků

tvoří na základě svých vlastních zkušeností

Prostředky pro vyjádření fantazie, představ, nálad
Typy vizuálně obrazných vyjádření

do komunikace zapojuje vizuálně obrazná vyjádření

Utváření a zdůvodňování osobního postoje v
komunikaci
Proměny komunikačního obsahu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-3-1-02 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-3-1-02 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-3-1-01 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-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
projevuje své vlastní zkušenosti

Učivo
tematické práce

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání
barvy,linie, tvary(ve vzájemné kombinaci)

tematické práce

sleduje základní přírodní zákonitosti, porovnává tvary,
rozvíjí pozorovací schopnosti

dítě a příroda
dítě a svět věcí

porovnává vlastnosti barev a plastických materiálů

práce s barvou

rozvíjí cit pro rytmus

práce s barvou

rytmické řešení, plochy s využitím světlých a tmavých
barev

práce s barvou

kompozice plochy spoužitím libovolných prvků

poznávání výrazových vlastností linie
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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-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

3. ročník
organizace prostoru a práce s hmotou

pracuje aktivně s ilustrací

ilustrace, druhy výtvarného umění

seznamuje se s různými druhy výtvarného umění

druhy výtvarného umění

vyhledává a třídí informace

druhy výtvarného umění

objevuje souvislosti a prezentuje je

druhy výtvarného umění

rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu
prostředí

životní sloh

pracuje s pojmenováváním a analyzováním svých
zážitků

životní sloh

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-5-1-02 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-5-1-04 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-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
projevuje své vlastní zkušenosti

Učivo
Tematické práce Dítě a příroda

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání barvy,
linie, tvary (ve vzájemné kombinaci)

Dítě a svět věcí

sleduje základní přírodní zákonitosti porovnává tvary

Práce s barvou

rozvíjí pozorovací schopnosti

Poznávání výrazových vlastností linie

porovnává vlastnosti barev a plastických materiálů

Práce s barvou
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VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
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-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
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

4. ročník
rozvíjí cit pro rytmus

Práce s barvou

rytmické řešení plochy s využitím světlých a tmavých
barev

Práce s barvou

zpracuje kompozici plochy s použitím libovolných prvků Organizace prostoru a práce s hmotou

aktivně pracuje s ilustrací

Ilustrace

seznamuje s různými druhy výtvarného umění

Druhy výtvarného umění

vyhledává a třídí informace

Druhy výtvarného umění

objevuje souvislosti a prezentuje je

Druhy výtvarného umění

rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu
prostředí

Životní sloh

pracuje s pojmenováváním a analyzováním svých
zážitků.

Životní sloh
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4. ročník

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
cíleně pozoruje vzhled, chování a projevy lidí v
nejrůznějších situacích a prostředích

RVP výstupy
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-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
slovně charakterizuje pohyby, doteky, gesta, oděv,
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, hlasové projevy
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Učivo
Já a moje rodina

Jak vypadáme
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5. ročník

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-5-1-04 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-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

hledá v reálném prostředí podněty pro svou výtvarnou
tvorbu

Organizmy a jejich proměny

soustředí se na projevy života organizmů (bujení, růst, Přírodní dějě
vrstvení, překrývání, vzájemné vztahy, struktura, barvy)

vyhledává a srovnává na příkladech konkrétních
výtvarných děl různé způsoby uměleckého vyjádření

Člověk a umění

učí se vyhledávat a hodnotit v prostředí

Člověk v krajině

konkrétní projevy volného umění užité tvorby a
architektury

Člověk v krajině

zaznamenávají a dokumentují své činnosti

Člověk v krajině

tvoří záznamy, pozorování

Člověk v krajině

vytvářejí sbírky, přehledy

Nástroje, stroje, materiály (podoba, funkce, užití)

třídí a systematizují obrazový materiál

Nástroje, stroje, materiály (podoba, funkce, užití)
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5. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření

RVP výstupy
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-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro kombinuje prostředky pro osobité vyjádření, uplatňuje
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
barvy, struktury a linie
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé porovnává konkrétní případy
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

Učivo
Život a podoby rozličných splečenství

Živá a neživá příroda

Život organismů, krajina a její proměny, rozmanitost
přírody
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VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
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-9-1-03 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-9-1-08 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

6. ročník
vyjadřuje subjektivní pocity

Život organismů, krajina a její proměny, rozmanitost
přírody

vybírá prostředky pro osobité vyjádření

Člověk v krajině

inspiruje se uměleckými díly

Vyjádření pocitů z poslechu hudební skladby, literární
inspirace

ověřuje komunikační účinky vybraných děl

Vyjádření pocitů z poslechu hudební skladby, literární
inspirace

porovnává výtvarné vyjádření současnosti a minulosti

Nástroje, stroje, vztahy a proměny v čase

Výtvarná 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
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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-9-1-04 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-9-1-07 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-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

7. ročník
vnímá prostředí města

Hra na architekta, konstrukce a stavby, barevné
město, zvuky města

vytváří prostředky pro své osobité vyjádření

Lidé v ulicích, v metru…, kam z ulice nevidíme,
střechy, komíny, dlažba

porovnává konkrétní případy

Poznávání proměn umění ve vztahu k historickému
vývoji společnosti

vyhledává, třídí informace, objevuje souvislosti a
prezentuje je

Architektonický prostor, prvky, slohy a směry

Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
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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-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

8. ročník
odvozuje historické souvislosti pomocí vizuálně
obrazných elementů a pomocí textu prezentuje
výsledky svého hledání a objevování

charakterizuje krajinu jako životní prostředí, volně
pracuje s vizuálně obraznými elementy, kombinuje
různé materiály, 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-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
snaží se o co nejvěrnější zachycení detailu v souvislosti s
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
jeho biologickým významem, volně pracuje s plochou,
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních
bodem, linií a barvou, využívá různé materiály,
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé uplatňuje vyjádření vlastních zkušností, vjemů, představ
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich
výsledků
vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
rozeznává jednotlivá historická období, architektonické
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
slohy, pomocí textu, mluveného slova a CD prezentuje
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
výsledky svého hledání, interpretuje umělecká vizuálně
zkušeností a prožitků
obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Proměny linie. Příběh hmoty. Hudba a malířství.
Světlo a barva .

Jak znáš českou krajinu. Voda v krajině. Les. Kouzlo
nočních světel…

Ze života chameleona. Elektřina v přírodě. Korálový
útes. Sbíráme byliny..

Pravěké umění. Umění Egypta, Mezopotámie, řecké,
římské umění, románské umění, gotika, renesance,
baroko, klasicismus.

9. ročník

•
•
•
•

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

•
•

RVP výstupy
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-9-1-04 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-9-1-04 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
volně pracuje s vizuálně obraznými elementy

Učivo
Nádoba pro …., Masožravé rostliny, Kouzelné krychle,
Loutky….

hledá vhodné formy pro vyjádření obsahu

Nádoba pro …., Masožravé rostliny, Kouzelné krychle,
Loutky….

vybírá, kombinuje různé výtvarné prostředky

Reakce na konkrétní výstavy, kdo se dotýká zdí, kam
plave, noc živých stínů, visí, visí……

nachází nové netradiční materiály, vytváří prostředky
pro vlastní osobité vyjádření

Reakce na konkrétní výstavy, kdo se dotýká zdí, kam
plave, noc živých stínů, visí, visí……

porovnává na konkrétních případech různé interpretace Romantismus národní školy - generace ND
vizuálně obrazného vyjádření

vysvětluje své postupy k nim

Impresionismus. Umění konce devatenáctého století.
Počátek dvacátého století. Malířství mezi válkami.
Výtvarné směry 2. poloviny dvacátého století.

s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti Impresionismus. Umění konce devatenáctého století.
svých hodnotových soudů
Počátek dvacátého století. Malířství mezi válkami.
Výtvarné směry 2. poloviny dvacátého století.
využívá různé kombinace vizuálně obrazných elementů Kameny se valí, příběh čáry, roste hora, auto jede,
k vyjádření děje a pohybu
jedna barva žere druhou…
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Výtvarná Výchova

9. ročník

účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
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-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

užívá k tvorbě některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video

Kameny se valí, příběh čáry, roste hora, auto jede,
jedna barva žere druhou…

samostatně připravuje projekty orientuje se v
informačních zdrojích ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk v nouzi, migrace lidí, informační systémy, sám
mezi lidmi……

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

5.2.14 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
Výuka hudební výchovy na prvním stupni základní školy se zakládá na nově získaných vědomostí a
dovedností, které navazují v prvních třídách na znalosti lidových písní z mateřských škol. Žáci rozvíjejí
pěvecké dovednosti, instrumentální dovednosti a hudebně-pohybové činnosti.
Výuka hudební výchovy na druhém stupni základní školy plynule navazuje na vědomosti a dovednosti
získané na stupni prvním. Žáci rozvíjejí pěvecké dovednosti, instrumentální dovednosti a hudebně-
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Název předmětu

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

Hudební výchova
pohybové činnosti. Teoretická výuka doplňovaná poslechem umožní žákům lépe se orientovat v notovém
zápise, poznat výrazové prostředky hudby, upevnit znalost hudebních nástrojů, získat rámcové povědomí o
hudebních formách, žánrech a funkčních typech hudby. V osmém a devátém ročníku jsou žáci v návaznosti
na dějepis a literaturu seznamováni s dějinami artificiální i nonartificiální hudby české i světové. Důraz je
kladen na mezipředmětové vztahy k dějepisu, literatuře a výtvarnému umění. Vyučovací předmět hudební
výchova je začleněn do vzdělávací oblasti Umění a kultura, v každém ročníku 2. stupně je mu věnována 1
vyučovací hodina týdně. Při hodnocení výstupů je kladen důraz na přípravu na výuku a aktivní práci v
hodině. Žáci s přiznanými specifickými poruchami jsou v písemném projevu zohledňováni. Žáci s hudebním
nadáním či žáci navštěvující ZUŠ jsou podporováni v tom, aby své nadstandardní vědomosti a dovednosti
při výuce poskytli jako motivaci spolužákům, nejsou však při hodnocení zvýhodňováni (musí splnit vše, co
splní ostatní, návštěva ZUŠ není náhradou za docházku a práci v hudební výchově). Součástí výuky jsou
případné návštěvy koncertů a exkurzí.
V každém ročníku prvního i druhého stupně je hudební výchově věnována jedna hodina týdně.

•

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky podle jejich individuálních schopností a dovedností k vyhledávání, shromažďování,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
třídění, porovnávání informací a k používání odborné terminologie, k nalézání souvislostí mezi
kompetence žáků
získanými poznatky a využitím v praxi, k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných
předmětů
• stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky ke správným způsobům řešení problémů
• s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
• vedeme žáky, aby ze znějící skladby postihli významné sémantické prvky, porovnali je, slovně
charakterizovali a hledali spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora
Kompetence komunikativní:
• zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
• zajímáme se o náměty a názory žáků
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Název předmětu

Hudební výchova
Kompetence sociální a personální:
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
• učíme respektovat pravidla při práci v týmu
• učíme zhodnotit svoji práci i práci ostatních
Kompetence občanské:
• vytváříme prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
• vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
• vedeme žáky k oceňování naší kulturní tradice
• vedeme žáky k aktivnímu zapojování do kulturního dění
Kompetence pracovní:
• vyžadujeme dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů
• vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon
• vedeme žáky k vytváření pozitivního vztahu k hudebním činnostem
Hudební výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase

Učivo
Pěvecký a mluvní projev
Hudební rytmus
Intonace vokální
Kvalita tónů
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Improvizace

438

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Hudební výchova
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální

1. ročník
Hra na hudební nástroje, rytmizace, melodizace
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje Taktování
metrum, tempo, dynamiku
Pohybový doprovod znějící hudby
poslouchá hudební ukázky

Hudební styly a žánry

rozpozná některé hudební nástroje

Hudební výrazové prostředky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zpívá rytmicky přesně v jednohlase a na základě svých
dispozic intonačně čistě

Učivo
Zkvalitňování pěveckých dovedností, správné dýchání
a výslovnost
Nasazení a tvorba tónů
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Hudební výchova
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

2. ročník
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Hudební rytmus a grafický záznam vokální hudby
Hudební improvizace
reaguje pohybem na znějící hudbu
Hudební hry
Pohybové vyjádření hudby
Tanec a pohybové hry
poslouchá jednoduché skladby
Taktování

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
rozpozná některé hudební nástroje
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Hudební a výrazové prostředky

3. 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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Hudební výchova
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

3. ročník
uplatňuje svůj hlasový potenciál při sólovém,
skupinovém i sborovém zpěvu

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

Kultivuje pěvecký i mluvní projev v souvislosti s
uplatňováním a posilováním správných pěveckých
návyků.
Využívá a hraje na hudební nástroje, využívá je při
hudební reprodukci i produkci.
Ztvárňuje hudbu a reaguje na ni pomocí pohybu,
tance i gest.

rozšiřuje své instrumentální dovednosti při souborové
hře a v doprovodu zpěvního projevu
zdokonaluje své pohybové dovednosti při tanci a
doprovodu hudby, seznamuje se s dalšímy pojmy z
okruhu hudebních forem a postihuje dané jevy ve
znějící hudbě
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, získává základní představu o hudebním dramatu a jeho Průzkum znalostí žáků, podstata hudebního divadla a
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem členění.
jeho žánry.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
žák si opakuje dovednosti, vědomosti, pěvecké návyky a Zvuk, tón, vlastnosti tónu, takt tempo, noty, osnova,
písně z minulého ročníku, chápe základní složky
solmizace a hudební nástroje
hudební řeči, rozumí zopakovaným hudebním pojmům
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Hudební výchova
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-5-1-03 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-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace

4. ročník

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i
mollových tóninách

Hudební činnost a rytmus, realizace písní ve 2/4, 3/4 a
4/4 taktu, lidový dvojhlas, kánony

orientuje se v zápisu jednoduché písně, na základě
svých hudebních schopností využívá jednoduché či
složitější hudební nástroje k doprovodné hře

Grafický záznam melodie, ritmizace, stylizace, hudební
improvizace a nápodoba.

chápe tance z hlediska žánru i hudební formy, ztvárňuje
hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností a vytváří
pohybové improvizace
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně rozpoznává hudební formu jednoduché písně či skladby.
či skladby
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Hudební činnosti, doprovod, pantomima, pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků, pohybové
vyjádření hudby.
Hudební styly a žánry, hudební formy a interpretace
hudby.

5. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Hudební výchova

5. ročník

•
•

RVP výstupy
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-01 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-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
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

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
opakuje písně, pěvecké návyky, dovednosti, vědomosti
z minulého ročníku

Učivo
Zvuk a tón, vlastnosti tónu, takt, tempo, rytmu, barva,
síla, noty, hoslový klíč, osnova, pomlky, taktování,
solmizace, hudební forma, posuvky, dur a moll.

chápe základní složky hudební řeči rozumí
zopakovaným hudebním pojmům

Zvuk a tón, vlastnosti tónu, takt, tempo, rytmu, barva,
síla, noty, hoslový klíč, osnova, pomlky, taktování,
solmizace, hudební forma, posuvky, dur a moll.

využívá při zpěvu získaně pěvecké dovednosti

Intonace, vokální improvizace, diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (5., 3.a 1., volné
nástupy 8.a spodního 5.stupně), hudební hry.

zpívá rytmicky přesně v durových a mollových tóninách Intonace, vokální improvizace, diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (5., 3.a 1., volné
nástupy 8.a spodního 5.stupně), hudební hry.
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
rozpozná v proudu znějící hudby některé z využitých
hudebních výrazových prostředků

upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i
zřetelné harmonické změny
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků

Grafický záznam vokální hudby a melodie, záznam
melodie a její reprodukce, využití notačních
programů.
Grafický záznam vokální hudby a melodie, záznam
melodie a její reprodukce, využití notačních
programů.
Grafický záznam vokální hudby a melodie, záznam
melodie a její reprodukce, využití notačních
programů.
Orientace v prostoru - pamětné uchovávání a
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách.
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5. ročník

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
vytváří pohybové improvizace
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z kategorizuje písně podle různých kritérií
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z orientuje se v zápise písně a pojmenuje hudební formu
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

Orientace v prostoru - pamětné uchovávání a
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách.
Průzkum znalostí žáků. Návštěva kulturních akcí.

Průzkum znalostí žáků. Návštěva kulturních akcí.

6. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Zvuk a tón, vlastnosti tónu (1.tř.)
Takt, tempo, rytmus, barva, síla, noty (2.tř.)
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6. ročník
zopakuje si písně, vědomosti a dovednosti získané na
prvním stupni, chápe základní složky hudební řeči a
jejich zápis, rozumí zopakovaným hudebním pojmům

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
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-9-1-06 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-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

upevní si čtení notového zápisu v houslovém klíči,
pochopí význam základních posuvek a umí je zapisovat
je schopen vnímat jednotlivé výrazové prostředky
hudby, chápe jejich roli ve znějící hudbě, pozná, jakým
způsobem dosahuje skladatel působivosti skladby

Houslový klíč, osnova, kánon, pomlky, solmizace,
taktování, metrum, nástroje, tance (3.tř.) Hudební
forma, posuvky, dur x moll (4.tř.)
Tónina, akord, dynamika, rondo, orchestr, stěžejní
skladatelé (5.tř.)
Notové délky a výšky, celý tón a půltón, posuvky a
sluchová analýza, jména tónů s posuvkami
Melodie a rytmus, tempo, dynamika a barva
Kontrast, gradace, přednes, agogika

zopakuje si již známé nástroje, pozná některé další a
naučí se je třídit, naučí se pojmenovávat různá
seskupení (duo), pozná význam a princip partitur,
dokáže vybraný nástroj zařadit do skupiny, vnímá
barevné rozdíly

Nástroje (poznávání vyobrazení a zvuku), kategorizace
- strunné, dechové, bicí
Nástroje v lidové hudbě Nástrojová seskupení a
komorní hudba
Partitury - nástrojové i vokální
umí kategorizovat písně podle různých kritérií, orientuje Opakování a zpěv písní, píseň lidová a umělá, západní
se v zápise písně a pojmenuje hudební formu
a východní typ lidových písní, národopisné oblasti,
píseň strofická a prokomponovaná, forma písní,
předvětí a závětí, perioda, refrén
je seznámen s dalšími pojmy z okruhu hudebních forem Motiv a téma ve skladbě, motivická práce
a dané jevy postihuje ve znějící hudbě
Variace
Rondo
chápe tance z hlediska žánru i hudební formy, umí tance Hudba a tanec
třídit
Dělení tanců (balet, výrazový tanec, improvizace,
tance standardní a latinskoamerické)

získá základní představu o hudebním dramatu a jeho
členění

Podstata hudebního divadla a jeho žánry
Opera a její části
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Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností zopakuje si nebo se nově seznámí s členěním opery,
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového jejím stručným historickým vývojem a hlavními
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové operními skladateli
příslušnosti s dalšími skladbami
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-9-1-02 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-9-1-06 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-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

vyposlechne vybrané ukázky, umí odlišit árii, ansámbl,
sbor…

Učivo
Opera - libreto, předehra, dějství, jednotlivé výstupy árie, ansámbl, sbor, finále, baletní scény …
Historie a význam opery v dějinách
Tance a jejich kategorizace
Hlavní operní skladatelé a ukázky

zopakuje si znalosti o třídění písní, seznámí se s lidskými Lidské hlasy a jejich třídění, sbory a jejich obsazení
zpěvními hlasy a pravidly hlasové hygieny
Hlasová hygiena

rozlišuje vokální a instrumentální hudbu

Vokální a instrumentální hudba
Duchovní hudba v rámci vokální hudby

pozná šestnáctinovou notu, triolu, synkopu a tečkovaný Notace (výška a délka)
rytmus v zápisu skladby
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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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

7. ročník
rozlišuje pojmy tónina a stupnice, chápe význam stupnic Další notová délka - šestnáctinová, tečka u noty a její
význam, tečkovaný rytmus, triola a synkopa"

sluchově analyzuje stupnice dur a chápe nutnost změn v Stupnice a tónina (rozdíl), stupnice a tóniny dur,
předznamenání stupnic
předznamenání, zápis do not

zná základní intervaly

Intervaly v hudbě a jejich třídění"

umí odlišit polyfonní, homofonní a jednohlasou hudbu, Jednohlas (monodie) a vícehlas (polyfonie x
vyzkouší si vícehlasý zpěv
homofonie)
Polyfonní skladby - kánon a fuga, historické souvislosti

chápe sonátu jako cyklickou skladbu pro sólový nástroj

Pokračování v hudebních formách, další a složitější
formy - sonátová (kontrastní věty a témata). Rozbor
sonáty a ukázky. Sonáta a stará taneční suita.

je seznámen s dalšími formami a žánry a pozná je v
hudebních ukázkách

Symfonie jako sonáta pro orchestr Symfonická báseň,
programní hudba
Sólista a orchestr v instrumentálním koncertu"

je schopen číst a zapisovat rytmus

Základní taktovací schémata - 2/4 3/4 a 4/4 takt
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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-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

7. ročník
naučí se základní taktovací schémata

Základní taktovací schémata - 2/4 3/4 a 4/4 takt

seznámí se s tanečními kroky vybraných tanců

Základní krok vybraných tanců
Další teorie - balet a výrazový tanec

zopakují si a rozšíří poznatky o duchovní hudbě jako
specifické oblasti vokální hudby

Vokální hudba, ukázky
Žánry duchovní hudby - kantáta a oratorium"
Hudební divadlo (opera a balet), další žánry - muzikál,
revue, opereta + ukázky
Hudba a slovo (melodram), hudba v činohře a filmu"

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými rozliší jednotlivé typy hudebního divadla
druhy umění
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými chápe hudební drama jako stylizaci a syntézu
druhy umění
jednotlivých umění (literatura, hudba, tanec, výtvarné
umění)
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností získá přehled o různých způsobech záznamu hudby,o
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového práci skladatele a interpreta a o nešvarech, které s
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové hudbou mohou souviset
příslušnosti s dalšími skladbami
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Nešvary a hudba - hudba jako kulisa, drogy a hudba.
Způsoby záznamu hudby a reprodukce. Role
skladatele a interpreta.

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

448

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Hudební výchova
RVP výstupy
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-9-1-07 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na

8. ročník
ŠVP výstupy
pochopí pojem "populární hudba" v historii a pojem
"moderní populární hudba" - vliv jazzu.

Učivo
Periodizace období nonartificiální ("populární")
hudby. Počátky tohoto typu hudby v Americe. Vznik
jazzu.

seznámí se s počátky této hudby v Americe

Periodizace období nonartificiální ("populární")
hudby. Počátky tohoto typu hudby v Americe. Vznik
jazzu.

rozlišuje pojmy tónina a stupnice, chápe význam stupnic Stupnice a tónina (opak.), stupnice a tóniny dur,
předznamenání, zápis do not. Intervaly. Stupnice moll
a jejich analýza - aiolská, harmonická a melodická.

sluchově analyzuje stupnice dur a moll

Stupnice a tónina (opak.), stupnice a tóniny dur,
předznamenání, zápis do not. Intervaly. Stupnice moll
a jejich analýza - aiolská, harmonická a melodická.

chápe nutnost změn

Stupnice a tónina (opak.), stupnice a tóniny dur,
předznamenání, zápis do not. Intervaly. Stupnice moll
a jejich analýza - aiolská, harmonická a melodická.

v předznamenání stupnic a rozdíly tří typů mollových
stupnic

Stupnice a tónina (opak.), stupnice a tóniny dur,
předznamenání, zápis do not. Intervaly. Stupnice moll
a jejich analýza - aiolská, harmonická a melodická.

zopakuje základní intervaly

Stupnice a tónina (opak.), stupnice a tóniny dur,
předznamenání, zápis do not. Intervaly. Stupnice moll
a jejich analýza - aiolská, harmonická a melodická.
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základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-06 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-9-1-06 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

8. ročník

je seznámen se středověkou hudbou (rozvoj polyfonie), Jednohlas (monodie) a vícehlas (polyfonie) na prahu
vyslechne ukázky
středověku. Gregoriánský chorál, trubadúři, ars
antiqua a ars nova … Poslech ukázek s rozborem.
žáci poznávají další období populární hudby

Vysvětlení nových pojmů a vývoje. Nejdůležitější
interpreti a jejich specifika.

vyslechne ukázky a hodnotí hudbu

Vysvětlení nových pojmů a vývoje. Nejdůležitější
interpreti a jejich specifika.

chápe pojem renesance jako znovuzrození antiky a
změnu v uvažování lidí

Renesance jako historické období. Vztah k politickým
a hospodářským dějinám. Vrchol polyfonie
(nizozemská vokální polyfonie) Nejdůležitější autoři a
díla.
Renesance jako historické období. Vztah k politickým
a hospodářským dějinám. Vrchol polyfonie
(nizozemská vokální polyfonie) Nejdůležitější autoři a
díla.
Akordy. Jejich druhy, obraty, kvintakordy a
septakordy. Základní harmonické funkce.

pozná renesanční hudbu jako vrchol polyfonního
způsobu komponování

pochopí akord jako souzvuk nejméně tří tonů

seznámí se s typy akordů a jejich tvořením

Akordy. Jejich druhy, obraty, kvintakordy a
septakordy. Základní harmonické funkce.
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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-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového

8. ročník
analyzuje sluchem různé kvintakordy a septakordy

Akordy. Jejich druhy, obraty, kvintakordy a
septakordy. Základní harmonické funkce.

seznámí se s pojmy tónika, dominanta a subdominanta Akordy. Jejich druhy, obraty, kvintakordy a
septakordy. Základní harmonické funkce.

naváže na vědomosti o swingu, pokračuje v
seznamování s americkou populární hudbou a jejím
vlivem na Evropu ve 20. století

Další období v populární hudbě. Nejdůležitější směry,
interpreti, skladby. Poslech ukázek.

konfrontuje znalosti s dějepisem chápe baroko jako
reakci na renesanci, jako nástup homofonie v evropské
hudbě

Baroko jako historické období. Hlavní hudební formy
(nástup homofonie), nástroje, skladatelé a díla.
Poslech ukázek s rozborem.

zná hlavní představitele a jejich díla

Baroko jako historické období. Hlavní hudební formy
(nástup homofonie), nástroje, skladatelé a díla.
Poslech ukázek s rozborem.

seznamuje se s novými proudy v 60. letech

Další období v populární hudbě. Nejdůležitější směry,
interpreti, skladby. Poslech ukázek.

pozná písně Beatles a dalších skupin

Další období v populární hudbě. Nejdůležitější směry,
interpreti, skladby. Poslech ukázek.

připomene si, co už zná z dřívější doby - 1. stupeň,
kapitoly o opeře v minulých ročnících apod.

Klasicismus, osvícenství, změny v politice i kultuře.
Hlavní formy hudby, vývoj nástrojů a orchestru…
skladatelé a díla. Poslech ukázek s rozborem.
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období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů

8. ročník

zná nejdůležitější skladatele a jejich díla

Klasicismus, osvícenství, změny v politice i kultuře.
Hlavní formy hudby, vývoj nástrojů a orchestru…
skladatelé a díla. Poslech ukázek s rozborem.

odlišuje moderní hudební nástroje používané převážně Přehled moderních hudebních nástrojů.
v populární hudbě od klasických nástrojů

umí vyjmenovat ideály a cíle romantismu a jejich
projevy v umění zařadí nové formy a žánry

Vliv ideálů francouzské revoluce na vznik romantismu.
Politické a kulturní dějiny, literární a výtvarné
památky, romantismus v hudbě - národní školy,
skladatelé, díla.

chápe význam operypro tzv. "národní školy"

Vliv ideálů francouzské revoluce na vznik romantismu.
Politické a kulturní dějiny, literární a výtvarné
památky, romantismus v hudbě - národní školy,
skladatelé, díla.

zná nejdůležitější skladatele a díla

Vliv ideálů francouzské revoluce na vznik romantismu.
Politické a kulturní dějiny, literární a výtvarné
památky, romantismus v hudbě - národní školy,
skladatelé, díla.

zná pojem ertificiální a nonartificiální hudba

Zpěv písní a poslech skladeb a jejich zařazování do
artificiální a nonartificiální hudby. Vysvětlení principu
použitého v učebnici, aby se žáci správně orientovali.
Vysvětlení principu dělení na artificiální a
nonartificiální hudbu.
Opakování vědomostí zejména z dějepisu periodizace dějin, dějin umění, vědomosti o obdobích

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností zopakuje si znalosti z dějepisu a případně literatury a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového členění dějin umění na pravěk, antiku, románskou
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Hudební výchova

8. ročník

období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové dobu, gotiku, renesanci, baroko, klasicismus,
příslušnosti s dalšími skladbami
romantismus a směry 20. století
seznámí se s hudbou počátku lidských dějin
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

pravěku a starověku. Jak se v té době žilo? - vliv na
hudbu, hudební žánry, nástroje.

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností pozná vybrané autory vážné hudby 20. století
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností pochopí mimo jiné důvod bouřlivého rozvoje populární
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového hudby
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností umí pojmenovat některé hudební směry a jejich znaky
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností zopakuje si vědomosti o populární hudbě
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností přidá k nim nové (vývoj ve světě do současnosti)
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového

Učivo
Pozdní romantismus, impresionismus a nové směry.
Problém pochopitelnosti hudby 20. století pro
laického posluchače. Různé kompoziční techniky a
jejich představitelé. Poslech ukázek s rozborem.
Pozdní romantismus, impresionismus a nové směry.
Problém pochopitelnosti hudby 20. století pro
laického posluchače. Různé kompoziční techniky a
jejich představitelé. Poslech ukázek s rozborem.
Pozdní romantismus, impresionismus a nové směry.
Problém pochopitelnosti hudby 20. století pro
laického posluchače. Různé kompoziční techniky a
jejich představitelé. Poslech ukázek s rozborem.
Populární hudba - opakování. Vývojové trendy v
dalším období do současnosti. Poslech ukázek.
Referáty.
Populární hudba - opakování. Vývojové trendy v
dalším období do současnosti. Poslech ukázek.
Referáty.

453

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Hudební výchova
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového

9. ročník

je schopen slyšenou ukázku komentovat a hodnotit

Populární hudba - opakování. Vývojové trendy v
dalším období do současnosti. Poslech ukázek.
Referáty.

znovu charakterizuje jednotlivá slohová období (v
kontextu všech uměleckých oblastí)

Dějiny hudby - přehled, zaměření na české země.
Zahraniční vlivy na vývoj české politiky, kultury a
hudby v průběhu dějin.

zaměřuje se na specifické rysy v českém prostředí (vliv
sousedních národů zejména Němců)

Dějiny hudby - přehled, zaměření na české země.
Zahraniční vlivy na vývoj české politiky, kultury a
hudby v průběhu dějin.

zopakuje si vědomosti o středověké hudbě a jejích
rysech obecně

Počátky hudby v Čechách. Gotika. Vliv sousední
německé hudby. Poslech ukázek s rozborem.

je seznámen s představiteli doby v Čechách, též s
hlavními hudebními památkami

Počátky hudby v Čechách. Gotika. Vliv sousední
německé hudby. Poslech ukázek s rozborem.

zná původ nonartificiální hudby (jazz v Americe umí
popsat důvody pronikání americké hudby do Evropy a
do Čech)

Populární hudba v dřívějších staletích (kramářské
písně, národní obrození, dechovka, kuplety …),
pronikání jazzu. Ukázky, zpěv písní.

je seznámen s populární hudbou, která existovala v
Evropě před nástupem jazzu

Populární hudba v dřívějších staletích (kramářské
písně, národní obrození, dechovka, kuplety …),
pronikání jazzu. Ukázky, zpěv písní.

charakterizuje renesanci obecně

Renesance v Evropě - opakování. Renesance v
Čechách (pozdější nástup), hlavní autoři a díla.
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Hudební výchova
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového

9. ročník

umí specifikovat situaci v Čechách. zná vybrané autory a Renesance v Evropě - opakování. Renesance v
díla
Čechách (pozdější nástup), hlavní autoři a díla.

seznámí se s představiteli jazzu a swingu v Čechách.
Porovnávají a hodnotí ukázky

Hlavní představitelé jazzu a swingu v Čechách, rozbor
ukázek, zpěv písní.

zná rysy baroka v Evropě (zopakují), seznámí se s
českými barokními autory a vybranými díly

Baroko v Evropě (homofonie, nové formy), příchod
barokní hudby do Čech. Hlavní autoři a skladby.
Rozbor ukázek.

získá elementární poznatky týkající se harmonizace
melodie

Opakování hudební nauky. Akord a harmonie.
Doškálné kvintakordy (T, D, S a další), septakordy a
jejich značky. Klasicismus v Evropě a Čechách. Hlavní
představitelé a ukázky.

připomene si období klasicismu pozná české autory

Opakování hudební nauky. Akord a harmonie.
Doškálné kvintakordy (T, D, S a další), septakordy a
jejich značky. Klasicismus v Evropě a Čechách. Hlavní
představitelé a ukázky.
Technika v hudbě, způsoby záznamu hudby.

je seznámen s procesem nahrávání hudby.

připomene si romantismus v Evropě

Romantismus v Evropě a v Čechách. Skladatelé a jejich
cíle. Díla, která proslavila českou hudbu ve světě.

literatura, malířství, hudba …

Romantismus v Evropě a v Čechách. Skladatelé a jejich
cíle. Díla, která proslavila českou hudbu ve světě.
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Hudební výchova

9. ročník

období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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

je schopen popsat zvláštnosti vývoje v Čechách

Romantismus v Evropě a v Čechách. Skladatelé a jejich
cíle. Díla, která proslavila českou hudbu ve světě.

uvědomí si hodnotu děl zejména Bedřicha Smetany a
Antonína Dvořáka

Romantismus v Evropě a v Čechách. Skladatelé a jejich
cíle. Díla, která proslavila českou hudbu ve světě.

získá přehled o hlavních proudech, hlavních znacích
hudby a historickém pozadí dle jednotlivých desetiletí.

60. léta - big beat, muzikály. 70. léta - folk, country,
pop, hardrock. Vývoj v dalších dvou desetiletích.

poslechne si vybrané ukázky a získá povědomí o
Vážná hudba 20. století v Evropě a Čechách. Autoři a
některých významných autorech vážné hudby 20. století díla. Poslech ukázek s rozborem.
a současnosti.

5.2.15 Výchova ke zdraví

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
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

3

Výchova ke zdraví
Člověk a zdraví
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví představuje důležitou vzdělávací a výchovnou základnu pro vytváření pocitu
sounáležitosti s přírodou, pro určitou vnitřní vyrovnanost člověka a pro utváření morálních kvalit lidské
společnosti. Proto má vytvořený ucelený přehled poznatků o přírodě, o životním prostředí a lidském zdraví
nesmírný význam jak pro vzdělávání, tak i pro výchovu všech lidí bez rozdílu věku.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je dotován v 7., 8. a 9. ročníku jednou hodinou týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Vzdělávací obsah výchovy ke zdraví má přímé vazby na předmět přírodopis. S ním spolupracuje a vzájemně
důležité pro jeho realizaci)
se s ním doplňuje.
Vzdělávání v předmětu výchova ke zdraví
- umožňuje vytváření potřeb objevovat přírodní zákonitosti a souvislosti
- umožňuje vytvořit pozitivní vztah k přírodě jako k životnímu prostředí
- přibližuje preventivní ochranu zdraví
- zakotvuje základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky
- vytváří dovednosti k odmítání návykových látek
- předchází úrazům
- umožňuje získávat orientaci v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního
chování
- vede k upevňování návyků k poskytování základní první pomoci
Integrace předmětů
• Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• směřujeme žáky k různým informačním zdrojům, populárně naučná literatura, internet, například
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
referáty o výživy
kompetence žáků
• klademe žákům jasně formulované otázky, vedeme je k používání správných pojmů, k souvislému
projevu, vytváříme podmínky pro vzájemný dialog
• vedeme žáky k chápání souvislostí v přírodě, například beseda na téma zdravý životní styl a
civilizační nemoci
Kompetence k řešení problémů:
• zadáváme žákům problémové úlohy a pomáháme jim hledat správné zdroje informací k řešení
• vedeme žáky k porovnání odborných názorů a vlastních zkušeností při řešení problémů týkajících
se zachování zdraví, zdravého životního stylu, návykových látek…
Kompetence komunikativní:

457

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Název předmětu

Výchova ke zdraví

•

otevřeně komunikujeme se žáky a vytváříme podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci, například
příprava projekt
• uučíme žáky naslouchat názorům jiných, snažit se jim porozumět, vhodně na tyto názory reagovat,
obhajovat svůj názor nebo jej přehodnocovat, vhodně argumentovat a akceptovat, že nemusí dojít
po vzájemné diskusi ke shodě, například referáty o vlivu návykových látek, zdravém životním stylu
Kompetence sociální a personální:
• vytváříme pracovní situace, ve kterých je nutná spolupráce dvojice, skupiny, třídy
Kompetence občanské:
• motivujeme žáky k ekologickému chování
• vedeme je k dodržování hygienických návyků
• vedeme je k odpovědnosti za stav životního prostředí
• vedeme je k odmítavému postoji k návykovým látkám, drogám
• vedeme žáky k aktivní ochraně svého zdraví
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky ke správnému užívání pomůcek a přístrojů
• rozvíjíme odpovědnost za vykonanou práciumožňujeme rozvoj prezentace a hodnocení výsledků
práce žáků
• vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnost
• učíme žáky přistupovat k výsledkům pracovní činnosti jednak z hlediska kvality, funkčnosti a
společenského významu, ale i z hlediska ochrany životního prostředí a z hlediska ochrany zdraví
svého i zdraví druhých
Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•

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

• Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností objasní zásady hygieny (osobní, tělesné,intimní)
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností popíše osobní hygienu
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu 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-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-02 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-9-1-02 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-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická

seznámí se se správným uspořádáním režimu dne
(vyváženost pracovních a relaxačních aktivit)
vytvoří koláž upozorňující na význam osobní hygieny

Učivo
zdravý způsob života a péče o zdraví
hygiena (tělesná, intimní)
osobní hygiena
hygiena (tělesná, intimní)
osobní hygiena
zdravý způsob života a péče o zdraví
hygiena (tělesná, intimní)

osobní hygiena
popíše duševní hygienu

duševní hygiena

objasní pojmy kamarádství, přátelství, láska

vztahy mezi lidmi

respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky,
partnery, členy rodiny

vztahy mezi lidmi
rodina
práva a povinnosti členů rodiny

orientuje se v příbuzenských vztazích

rodina
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Výchova ke zdraví
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
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-9-1-02 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-9-1-02 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-9-1-02 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-9-1-02 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-9-1-02 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

7. ročník

objasní pojem domov

domov

zamyslí se nad svým bydlením

rodina a bydlení

nakreslí jednoduchý plánek

rodina a bydlení

uvede příklady obydlí, ve kterých lidé žijí

rodina a bydlení

zamyslí se nad zařízením bytu

zařízení a stolování

popíše zásady stolování

zařízení a stolování
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7. ročník

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
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

popíše látky tvořící naše tělo

látky tvořící naše tělo

uvede správné složení potravy a význam jednotlivých
složek potravy

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-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-13 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

seznámí se s pravidly zdravého stravování

zdravá výživa, pravidla zdravé výživy, zdravý způsob
života a péče o zdraví
potrava
složky potravy, pitný režim
zdravá výživa, pravidla zdravé výživy, zdravý způsob
života a péče o zdraví

vytvoří potravinovou pyramidu

potravinová pyramida

sestaví jídelníčky pro různé věkové kategorie

jídelníček

seznámí se s alternativní výživou

alternativní výživa a poruchy výživy

objasní poruchy příjmu potravy

alternativní výživa a poruchy výživy

zamyslí se nad správným využitím volného času

volný čas, zájmy a záliby

uvede svoje zájmy a záliby a seznámí se se zájmy a
zálibami svých spolužáků

volný čas, zájmy a záliby

461

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
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modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého

7. ročník

objasní pojmy drogy, doping

zneužívání návykových látek
drogy, účinky drog, dělení drog
doping

seznámí se s riziky spojenými se zneužíváním
návykových látek

zneužívání návykových látek
drogy, účinky drog, dělení drog
doping

popíše možné příčiny počátku užívání drog

zneužívání návykových látek
drogy, účinky drog, dělení drog
doping
vznik závislosti

objasní příčiny patologického hráčství

vznik závislosti
patologické hráčství, práce s počítačem

seznámí se s legislativou týkající se drog

drogy a legislativa
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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-9-1-08 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-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-14 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
pomoc
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc

7. ročník

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve
škole i mimo ni

drogy, účinky drog, dělení drog
doping
patologické hráčství, práce s počítačem
drogy a legislativa

v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo drogy a legislativa
druhým, linka důvěry, krizová centra
osobní bezpečí

zamyslí se nad situacemi, ve kterých se objevuje
nebezpečí ohrožující zdraví a život

osobní bezpečí
nebezpečné situace
skupina vrstevníků a násilí

vysvětlí, co je násilí, agresor, oběť

skupina vrstevníků a násilí
agresoři a oběti

uvede podmínky bezpečného sportování a pravidla
bezpečnosti silničního provozu

bezpečné sportování
bezpečnost silničního provozu

seznámí se s první pomocí

první pomoc
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7. ročník

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se popíše stavbu mužského a ženského pohlavního ústrojí sexuální výchova
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
vývojová období od narození
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
druhotné pohlavní znaky
odpovědného sexuálního chování
pohlavní orgány ženy a muže
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se popíše jednotlivá vývojová období jedince
vývojová období od narození
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se zamyslí se nad formami sexuálního zneužívání a jeho
násilí v sexualitě
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; příčinami
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

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-9-1-01 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

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence občanské
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
objasní pojmy kamarádství, přátelství, láska

Učivo
vztahy mezi lidmi a formy soužití
vztahy ve dvojici
kamarádství, přátelství, láska
respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a
vztahy mezi lidmi a formy soužití
partnery
vztahy ve dvojici
kamarádství, přátelství, láska
přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
společenství, v rodině, komunitě
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komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
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-9-1-02 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-9-1-09 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-9-1-05 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-9-1-05 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

8. ročník

vysvětlí role členů komunity, rodiny, třídy, skupiny

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity

rodina, škola, vrstevnická skupina, obec

objasní pojmy nemoc, léčba, pacient, prevence,dieta

člověk ve zdraví a nemoci

popíše stadia chování nemocného člověka

člověk ve zdraví a nemoci

objasní přenosné a nepřenosné choroby, chronické
onemocnění

ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním a úrazy

seznámí se s významem alternativní medicíny

alternativní medicína
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8. ročník

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
seznámí se s chováním člověka v situacích úrazu
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
vysvětlí ochranu člověka za mimořádných událostí,
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i sebeobranu a pomoc
mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
seznámí se s chováním člověka při živel. pohromách
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
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-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-04 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-9-1-04 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

popíše správné složení potravy a význam jednotlivých
složek potravy

bezpečné způsoby chování
odpovědné chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů
ochrana člověka za mimořádných událostí
bezpečné způsoby chování
ochrana člověka za mimořádných událostí
sebeobrana a vzájemná pomoc
bezpečné způsoby chování
odpovědné chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů
živelné pohromy
zdravý způsob života a péče o zdraví
potrava, složky potravy

dává do souvislosti složení potravy a způsob stravování potrava, složky potravy
s rozvojem civilizačních nemocí
vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví
potravinová pyramida
uplatňuje zdravé strav. návyky
potrava, složky potravy
potravinová pyramida
seznámí se s alternativními způsoby výživy

alternativní způsoby výživy

seznámí se s poruchami příjmy potravy

poruchy příjmu potravy
rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
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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-9-1-04 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-9-1-15 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-9-1-15 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-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
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-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně

8. ročník
objasní pojem civilizační nemoci

rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
civilizační choroby

seznámí se s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
bezpečné prostředí ve škole

popíše pravidla bezpečnosti v dopravě

bezpečnost v dopravě
pravidla silničního provozu

seznámí se s pravidly silničního provozu

pravidla silničního provozu

objasní pojem duševní zdraví

péče o duševní zdraví

posoudí nebezpečí stresu ve vztahu ke zdraví

stres a jeho vztah ke zdraví
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předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví

8. ročník

objasní pojem drogy

autodestruktivní závislosti
zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek,
doping

dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika
spojená se zneužíváním návykových látek

autodestruktivní závislosti
zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek,
doping

seznámí se s riziky patologického hráčství a práce s
počítačem

patologické hráčství, práce s počítačem

popíše stavbu mužského a ženského pohlavního ústrojí změny v životě člověka a jejich reflexe
seznámí se s nitroděložním vývinem jedince
popíše jednotlivá vývojová období jedince od narození
do smrti

nitroděložní vývin jedince
vývoj jedince po narození

reaguje optimálně na fyziologické změny v období
dospívání

vývoj jedince po narození
dětství, puberta, dospívání
předčasná sexuální zkušenost
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VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování

8. ročník
chová se kultivovaně k opačnému pohlaví

přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování

sexuální dospívání
rodičovské předpoklady

uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování a
chování v souvislosti s přenosnými chorobami

pohlavní nemoci

zná typy odlišné pohlavní identity

poruchy pohlavní identity

Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

poruchy pohlavní identity
sexuální dospívání

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
objasní pojmy rodina, manželství, rodičovství

charakterizuje zdravou rodinu

Učivo
respektování sebe sama i druhých
partnerské vztahy, manželství, rodičovství
respektování sebe sama i druhých
partnerské vztahy, manželství, rodičovství
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VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 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-9-1-09 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-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;

9. ročník
rodina a její význam v současnosti

seznámí se s významem rodiny v současnosti

rodina a její význam v současnosti

pokusí se vyvodit příčiny rodinné krize, rozpadu rodiny a rodinné krize, problémy současné rodiny
problémů současné rodiny
rozpad rodiny

charakterizuje období puberty

sexuální dospívání a reprodukční zdraví

vysvětlí význam pohlavních hormonů

antikoncepce
prevence nechtěného těhotenství

objasní význam plánovaného rodičovství a prevence
nechtěného těhotenství

antikoncepce
prevence nechtěného těhotenství
plánované rodičovství

pokusí se vyvodit problémy rodičovství mladistvých

těhotenství a rodičovství mladistvých

charakterizuje komerční sex, prostituci a pornografii

kuplířství, prostituce, pornografie
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chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
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-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-04 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-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního

9. ročník

uvede možná rizika prostituce, kuplířství a pornografie a kuplířství, prostituce, pornografie
navrhne jejich prevenci

popíše období těhotenství, fáze porodu a péče o dítě

těhotenství, porod, péče o dítě

seznámí se s možnostmi umělého oplodnění

umělé oplodnění

popíše základní lidské potřeby

základní lidské potřeby

vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských
potřeb a hodnotou zdraví

základní lidské potřeby
odpovědnost jedince za zdraví

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví druhých

odpovědnost jedince za zdraví

preventivní a lékařská péče.

povinná očkování
nemoci přenosné pohlavním stykem
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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-9-1-04 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-9-1-09 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-9-1-04 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-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-04 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-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí

9. ročník

vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní odpovědnost jedince za zdraví
podpory zdraví

preventivní a lékařská péče.

povinná očkování
nemoci přenosné pohlavním stykem

popíše význam preventivní a lékařské péče a povinného preventivní a lékařská péče.
očkování

povinná očkování

seznámí se s nemocemi přenosnými pohlavním stykem nemoci přenosné pohlavním stykem

vysvětlí pojmy zdraví, nemoc, fobie, stres, motivace,
krize

péče o duševní zdraví
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vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou 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-9-1-08 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-9-1-08 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-9-1-08 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-9-1-08 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-9-1-08 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-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s

9. ročník

popíše hygienu všedního života

péče o duševní zdraví

sestaví plán prevence civilizačních chorob

plán prevence civilizačních onemocnění.
rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

popíše formy individuálního násilí, zneužívání a sexuální skryté formy individuálního násilí a zneužívání,
kriminality
sexuální kriminalita
komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi

charakterizuje rizikové prostředí

pohyb v rizikovém prostředí
přítomnost v konfliktních a krizových situacích

vysvětlí, co je šikana a její rizika

pohyb v rizikovém prostředí
osobní bezpečí

diskutuje o týrání dětí a navrhuje možnou prevenci

pohyb v rizikovém prostředí
osobní bezpečí
lidská společnost a násilí

popíše katastrofy a hromadná neštěstí

osobní nebezpečí a životní prostředí
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běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-08 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-9-1-15 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-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

9. ročník

vyhledá v dostupných zdrojích informace o
mimořádných událostech a bezpečnosti v silničním
provozu

osobní nebezpečí a životní prostředí

bezpečnost v silničním provozu
poskytování první pomoci

seznámí se s významem zdravé výživy pro aktivní život

zdravá výživa

odůvodní potřebu zvláštní pozornosti ve výživě kojenců výživa kojence

objasní význam kojení

výživa kojence

popíše životní styl sportovců

výživa dětí, sportovců

seznámí se s principy výživy sportujícího dítěte a
zásadami stravování nemocných

výživa dětí, sportovců

vyhledá v dostupných zdrojích zajímavosti z cizích
kuchyní

jídelníček
zajímavosti z cizích kuchyní
potravní řetězec.
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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-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého

9. ročník
sestaví potravní řetězec a uvede nutnost sledování
cizorodých látek v potravě

cizorodé látky v potravním řetězci

hledá souvislosti mezi znečišťováním planety a
přítomností škodlivých látek v potravinách

cizorodé látky v potravním řetězci

vysvětlí roli reklamy ve výživě

role reklamy ve výživě
klamavá reklama

popíše znaky závislosti

prevence zneužívání návykových látek
důvody vzniku závislosti

popíše primární, sekundární a terciální prevenci

prevence zneužívání návykových látek
důvody vzniku závislosti
prevence drogové závislosti

vyhledává informace o pomoci

pomoc drogově postiženým a jednání s nimi
první pomoc při otravě návykovými látkami

charakterizuje patologické hráčství, jeho rizika, léčbu

patologické hráčství, jeho rizika a možnosti léčby
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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-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-14 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
pomoc
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

9. ročník

dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika
spojená se zneužíváním návyk. látek

prevence drogové závislosti
pomoc drogově postiženým a jednání s nimi
první pomoc při otravě návykovými látkami

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný sekty a jejich působení
manipulativní vliv vrstevníků, médií a sekt

uplatňuje osvojené dovednosti komunikativní obrany
proti manipulaci a agresi

sekty a jejich působení

projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení
zdraví

terorismus

je schopen poskytnout první pomoc

bezpečnost v silničním provozu
poskytování první pomoci

vysvětlí základní principy dietního stravování

dietní režim
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5.2.16 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
V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi si žák osvojuje pohybové
dovednosti, kultivuje svůj pohybový projev a správné držení těla, usiluje o rozvoj zdravotně orientované
zdatnosti. Orientuje se v otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka, umí poznatky využít při
začlenění pohybu do denního režimu. Zvládá základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro
provádění pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí. Osvojené pohybové dovednosti
využívá k překonávání negativních tělesných a duševních stavů. Zamítavě se staví k problematice dopingu
a umí ocenit hru fair play. Tělesná výchova je nejdůležitější formou pohybového učení, pohybové kultivace
žáků a hlavním zdrojem poznatků pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu ve škole i mimo
školu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
V každém ročníku se vyučují 2 hodiny týdně.Tělesná výchova se vyučuje rozděleně na chlapce a
předmětu (specifické informace o předmětu dívky.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Na začátku vyučovací jednotky s žáky vyvodíme cíl, na konci zhodnotíme jeho dosažení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
kompetence žáků
• Umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty
• Umožňujeme žákům pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
Kompetence k řešení problémů:
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•

vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické
problémy
• důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulování se
žáci sami podílejí
Kompetence komunikativní:
• Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování
• Umožňujeme žákům podílet se na přípravě rozhlasových relací
• Důraz klademe na prožitkové vyučování
Kompetence sociální a personální:
• důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulování
se žáci sami podíleli
• od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a
nutnost vzájemné pomoci
• výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) – využíváno
je prožitkové vyučování
• ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se podílejí sami žáci
Kompetence občanské:
• již od prvního ročníku vyžadujeme od žáků spolupodílení se na vytváření pravidel „vlastní třídy“
• zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života
• na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí
• nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól
nežádoucím sociálně patologickým jevům
• pořádáme školní sportovní soutěže
Kompetence pracovní:
• pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost a smysluplné využití
volného času
• umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky
• žádnou prací žáky netrestáme
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Způsob hodnocení žáků

Tělesná výchova
Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy se provádí podle následujících kritérií:1. Aktivita žáka (70 %
známky).
2. Zlepšení ukazatelů pohybových schopností a výkonnosti.
3. Úroveň pohybových dovedností a znalostí z oblasti tělesné kultury a sportu.
4. Porovnání osobní výkonnosti s tabulkou výkonů ( 30% známky ).

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 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
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

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

Učivo
Přípravná kondiční a jiná cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
Umí kotoul, skoky snožmo
z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu
Žebřiny - ručkování ve visu
Kladina (lavička) - chůze
Estetický pohyb těla - tanec
Běh rychlý na 20 až 60 m,
běh v terénu až do 10ti minut podle úrovně žáků,
základy nízkého a polovysokého startu
Skok do dálky z rozběhu
Hod míčkem z místa, hod z chůze
Držení míče jednoruč a obouruč,
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
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Tělesná výchova
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

1. ročník
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

sportovní a pohybové hry

reaguje na základní pokyny a povely

Pravidla zjednodušených,osvojovaných pohybových
činností

Organizce a bezpečnost v cvičebním
prostředí,příprava a ukládání nářadí a první pomoc

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

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Přípravná kondiční a jiná cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
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2. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

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

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

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Umí kotoul, skoky snožmo
z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu
Žebřiny - ručkování ve visu
Kladina (lavička) - chůze
Estetický pohyb těla - tanec
Běh rychlý na 20 až 60 m,
běh v terénu až do 10ti minut podle úrovně žáků,
základy nízkého a polovysokého startu
Skok do dálky z rozběhu
Cvičení s náčiním a na nářadí
Hod míčkem z místa, hod z chůze
Držení míče jednoruč a obouruč,
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
sportovní a pohybové hry
Organizce a bezpečnost v cvičebním
prostředí,příprava a ukládání nářadí a první pomoc
Pravidla zjednodušených,osvojovaných pohybových
činností

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
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
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

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

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

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

Učivo
Přípravná kondiční a jiná cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
Umí kotoul, skoky snožmo
z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu
Žebřiny - ručkování ve visu
Kladina (lavička) - chůze
Estetický pohyb těla - tanec
Běh rychlý na 20 až 60 m,
běh v terénu až do 10ti minut podle úrovně žáků,
základy nízkého a polovysokého startu
Skok do dálky z rozběhu
Cvičení s náčiním a na nářadí
Hod míčkem z místa, hod z chůze
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
sportovní a pohybové hry
Organizce a bezpečnost v cvičebním
prostředí,příprava a ukládání nářadí a první pomoc

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci

Pravidla zjednodušených,osvojovaných pohybových
činností
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TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti
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

3. ročník
adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu
hygiena plavání,adaptace na vodní prostředí,základní
plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady plavecké dovednosti
základní plavecké dovedností zvládá v souladu s
individuálními předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti
zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou Plavecké techniky
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti
uplatňuje správné držení těla, má vhodné pohybové
návyky

Zdravotně zaměřené činnosti

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

4. ročník

•
•
•
•

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

•
•

RVP výstupy
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

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná několik základních cviků a dovede je s pomocí
učitele seřadit do ucelené sestavy

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

umí kotoul vpřed, vzad a stoj na rukou

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

zvládá základní techniku skoku do výšky a do dálky

Učivo
míčové hry, nahrávka jednoruč
průpravná cvičení pro stoj na rukou
cvičení pro správné držení těla
pohybové hry
kotoul vpřed, vzad
průpravná cvičení pro stoj na rukou

umí roznožku a skrčku přes nářadí

roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku
/trampolíny/

zhodnotí jednoduše kvalitu pohybové činnosti
spolužáka

estetický pohyb těla, tanec
rychlý běh do 60 m

snaží se samostatně o estetické držení těla

estetický pohyb těla, tanec
pohybové hry

umí několik lidových tanců, valčíkový, polkový krok

estetický pohyb těla, tanec

umí změřit a zapsat výkony v osvojených disciplínách

rychlý běh do 60 m
vytrvalostní běh do 1000 m
skok do dálky z rozběhu
skok do výšky z krátkého rozběhu

zná minimálně 10 různých pohybových her, zná jejich
pravidla

míčové hry, nahrávka jednoruč
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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
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
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-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

4. ročník
hod míčkem z rozběhu

pěší turistika
umí pohybově vyjádřit předmět, bytost, zvíře

estetický pohyb těla, tanec
cvičení pro správné držení těla

zvládá hry se zjednodušenými pravidly a dovede je
využívat sám nebo s pomocí učitele

pohybové hry

umí se chovat ohleduplně k přírodě
umí se samostatně připravit na turistickou akci

běh v terénu do 15 min
pěší turistika
pěší turistika

zvládá techniku šplhu na tyči

šplh na tyči

zvládá v souladu s individuálními předpoklady techniku rychlý běh do 60 m
běhu
vytrvalostní běh do 1000 m
běh v terénu do 15 min
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
sportovišť

RVP výstupy
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-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli
po zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

Učivo
turistika a pobyt v přírodě

Základy gymnastiky: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet
stranou, stoj na lopatkách, stoj na rukou s dopomocí.
Přeskoky: roznožka a skrčka přes kozu, bedna , výskok
Obouvání, vstup na led, průpravná rovnovážná cvičení, jízda
vpřed, přešlapování, zastavení a zatáčení na obou bruslích.
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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
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
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-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
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-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky

5. ročník
Cvičení s krátkou tyčí, cvičení s medicimbaly, cvičení s malými
činkami, cvičení se švihadlem, cvičení se švédskou lavičkou,
šplh na tyči, překážková dráha v tělocvičně

další pohybové činnosti

zdravotně zaměřené činnosti

připraví se samostatně na pohybovou činnost a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony
eviduje je a vyhodnotí

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, na úrovni školy. Spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže,

Chytání a házení míče obouruč i jednoruč, průpravná hra, hra
v poli s kapitánem
příprava organismu
Běžecká abeceda, nízký start z bloků, běh na 60 m,
polovysoký start, vytrvalý běh 600 m, skok do dálky, skok do
výšky střižný, hod míčkem, atlet. čtyřboj, vytrvalostní běh a
běh v terénu do 15 min., štafetový běh.

Základy sportovních her,
vybíjená,minibasketbal,přehazovaná,florbal,kinball,zaháněná,
trefovaná, odrážená, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis,) turnaje

Zpracuje naměřená data a informace o pohybových Běžecká abeceda, nízký start z bloků, běh na 60 m,
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.
polovysoký start, vytrvalý běh 600 m, skok do dálky, skok do
výšky střižný, hod míčkem, atlet. čtyřboj, vytrvalostní běh a
běh v terénu do 15 min., štafetový běh.
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5. ročník

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence
Herní činnosti jednotlivce (přihrávka, driblink,uvolňování
posoudí správnost provedení osvojované pohybové hráče s míčem a bez míče, střelba, rozskok, průpravná hra,
činnosti
utkání podle pravidel žákovské kategorie, držení hokejky,
vedení míčku, nahrávka,
průpravné úpoly
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového význam pohybu pro zdraví
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené režimu, některé pohybové činnosti zařazuje
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pravidelně.
po zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a
zná zásady bezpečného chování v méně známém
Obouvání, vstup na led, průpravná rovnovážná cvičení, jízda
bezpečného chování v běžném sportovním
prostředí přírody předvídá možná nebezpečí úrazu a vpřed, přešlapování, zastavení a zatáčení na obou bruslích.
prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
přizpůsobí jim svoji činnost.
spolužáka
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
Kondiční chůze, základy orientace a první pomoci v různém
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
prostředí a klimatických podmínkách.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
-uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního sportovišť
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
-usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
připraví na pohybovou činnost, sleduje určené prvky
zatěžovanými svaly
pohybové --činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

Učivo
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
(12 min. běh), základy překážkového běhu, štafetový
běh
Roznožka a skrčka přes kozu, bedna výskok, kladina
chůze a rovnovážné cviky
Šplh na tyči
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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-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví

6. ročník
-dohodne se na spolupráci i na jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
-rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z
role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
-ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské
myšlenky (čestné soupeření, pomoc handicapovaným)

Utkání podle pravidel žákovské kategorie
Vybíjená, zaháněná, přehazovaná, trefovaná,
odrážená, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) Turnaje
Vybíjená, zaháněná, přehazovaná, trefovaná,
odrážená, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) Turnaje

-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody

Průpravná hra

-spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Utkání podle pravidel žákovské kategorie

-zpracuje naměřená data a informace o pohybových
Překážková dráha v tělocvičně
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
-užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence posoudí Herní činnosti jednotlivce (přihrávka jednoruč a
správnost provedení osvojované pohybové činnosti
obouruč, driblink, uvolňování hráče s míčem a bez
míče, střelba, rozskok, herní kombinace, herní systém)

-aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Akrobacie: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou,
stoj na lopatkách a rukou, rovnovážné polohy, skoky
Jednoduchá gymnastická sestava
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pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

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

6. ročník

-zná zásady bezpečného chování v méně známém
prostředí přírody, předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svoji činnost

Jízda vpřed, vzad, přešlapování, zastavení

-usiluje o zvýšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
připraví na příslušnou pohybovou činnost, sleduje
určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
korekci zdravotních oslabení a zařazuje speciální
vyrovnávací cvičení

Cvičení s krátkou tyčí, medicinbaly, malými činkami, se
švihadlem Cvičení se švédskou lavičkou

Zdravotně orientovaná zdatnost
význam pohybu při zdraví

Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalové
dysbalancí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•

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

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního sportovišť
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
-usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
připraví na pohybovou činnost, sleduje určené prvky
pohybové --činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

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

-dohodne se na spolupráci i na jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
-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-9-3-06 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

-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody

Učivo
-hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
(12 min. běh), základy překážkového běhu, štafetový
běh
-Průpravná hra

-spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

-Vybíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-Utkání podle pravidel žákovské kategorie
-Vybíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-úpoly ,sebeobrana,
-Vybíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-Průpravná hra

-zpracuje naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok

-ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské
myšlenky (čestné soupeření, pomoc handicapovaným)
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7. ročník

do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
-užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence posoudí -Herní činnosti jednotlivce (přihrávka jednoruč a
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
správnost provedení osvojované pohybové činnosti
obouruč, driblink, uvolňování hráče s míčem a bez
časopisů, uživatele internetu
míče, střelba, rozskok, herní kombinace, herní systém)
-Akrobacie: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet
stranou, stoj na lopatkách a rukou, rovnovážné
polohy, skoky
-Jednoduchá gymnastická sestava
-Roznožka a skrčka přes kozu, bedna výskok, kladina
chůze a rovnovážné cviky
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
-aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
-Cvičení s krátkou tyčí, medicinbaly, malými činkami,
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně se švihadlem Cvičení se švédskou lavičkou
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
-význam pohybu při zdraví
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
-zná zásady bezpečného chování v méně známém
-Jízda vpřed, vzad, přešlapování, zastavení
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního prostředí přírody, předvídá možná nebezpečí úrazu a
-lyžařský výcvik dle zájmu rodičů
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svoji činnost
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
-usiluje o zvýšení své tělesné zdatnosti, samostatně se -Šplh na tyči
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
připraví na příslušnou pohybovou činnost, sleduje
-Překážková dráha v tělocvičně
určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
-Zdravotně orientovaná zdatnost
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
korekci zdravotních oslabení a zařazuje speciální
-Prevence a korekce jednostranného zatížení a
vyrovnávací cvičení
svalové dysbalancí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
-uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního sportovišť
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
-usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
připraví na pohybovou činnost, sleduje určené prvky
pohybové --činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

-dohodne se na spolupráci i na 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-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc

-rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z
role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
-ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské
myšlenky (čestné soupeření, pomoc handicapovaným)

Učivo
-hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
(12 min. běh), základy překážkového běhu, štafetový
běh
-Herní činnosti jednotlivce (přihrávka jednoruč a
obouruč, driblink, uvolňování hráče s míčem a bez
míče, střelba, rozskok, herní kombinace, herní systém)
-Jednoduchá gymnastická sestava
-Roznožka a skrčka přes kozu, bedna výskok, kladina
chůze a rovnovážné cviky
-odbíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-Utkání podle pravidel žákovské kategorie

-Utkání podle pravidel žákovské kategorie
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handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-06 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

8. ročník

-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody
-spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

-odbíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-Průpravná hra

-zpracuje naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
-užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence posoudí -Akrobacie: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
správnost provedení osvojované pohybové činnosti
stranou, stoj na lopatkách a rukou, rovnovážné
časopisů, uživatele internetu
polohy, skoky
-úpoly ,sebeobrana,
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
-aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
-zná zásady bezpečného chování v méně známém
-Jízda vpřed, vzad, přešlapování, zastavení,hokej
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního prostředí přírody, předvídá možná nebezpečí úrazu a
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svoji činnost
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
-usiluje o zvýšení své tělesné zdatnosti, samostatně se -Cvičení s krátkou tyčí, medicinbaly, malými činkami,
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
připraví na příslušnou pohybovou činnost, sleduje
se švihadlem Cvičení se švédskou lavičkou
určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a -Šplh na tyči
vyhodnotí
-Překážková dráha v tělocvičně
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
-Zdravotně orientovaná zdatnost
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
korekci zdravotních oslabení a zařazuje speciální
-význam pohybu při zdraví
vyrovnávací cvičení
-Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalové dysbalancí
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8. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
-uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního sportovišť
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
-usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
připraví na pohybovou činnost, sleduje určené prvky
pohybové --činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

-dohodne se na spolupráci i na jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Učivo
-hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu,12 min. běh), základy
překážkového běhu, štafetový běh
-Herní činnosti jednotlivce (přihrávka jednoruč a
obouruč, driblink, uvolňování hráče s míčem a bez
míče, střelba, rozskok, herní kombinace, herní systém)
-odbíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
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-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

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

9. ročník
-rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z
role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

-Průpravná hra

-ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské
myšlenky (čestné soupeření, pomoc handicapovaným)

-Utkání podle pravidel žákovské kategorie

-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody

-Utkání podle pravidel žákovské kategorie

-spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

-odbíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-zpracuje naměřená data a informace o pohybových
-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu,12 min. běh), základy
překážkového běhu, štafetový běh
-užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence posoudí -Akrobacie: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet
správnost provedení osvojované pohybové činnosti
stranou, stoj na lopatkách a rukou, rovnovážné
polohy, skoky
-aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
-Jednoduchá gymnastická sestava
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně -Roznožka a skrčka přes kozu, bedna výskok, kladina
chůze a rovnovážné cviky
-Cvičení s krátkou tyčí, medicinbaly, malými činkami,
se švihadlem Cvičení se švédskou lavičkou
-Šplh na tyči
-Překážková dráha v tělocvičně
-zná zásady bezpečného chování v méně známém
-Jízda vpřed, vzad, přešlapování, zastavení,hokej
prostředí přírody, předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svoji činnost
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9. ročník

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

-usiluje o zvýšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
připraví na příslušnou pohybovou činnost, sleduje
určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
korekci zdravotních oslabení a zařazuje speciální
vyrovnávací cvičení

-význam pohybu při zdraví
-úpoly ,sebeobrana,

-Zdravotně orientovaná zdatnost
-Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalové dysbalancí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

5.2.17 Člověk a svět práce

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
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

10

Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a doplňuje
základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a společnosti. Je
založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.

498

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Název předmětu

Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah této oblasti je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem
žákům (chlapcům i dívkám bez rozdílu). V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům
poskytuje důležité informace pro konkrétní životní situace a bude jim pomáhat při odpovědném
rozhodování v životě i v jejich profesním zaměření.
Vzdělávací oblast RVP Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ navazuje na 1. stupeň a probíhá
od 6. do 9. ročníku. Vybrané tematické okruhy jsou začleňovány do jednotlivých ročníků se zohledněním
věkových zvláštností a stávajících podmínek školy formou modulů.
• Využití digitálních technologií
• Práce s technickými materiály
• Finanční gramotnost (nově)
• Svět práce (Výběr střední školy, volba povolání)
Výuka probíhá v odborných pracovnách podle toho, jak to vyžaduje charakter
modulu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je dotován v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., a 9. ročníku jednou hodinou týdně a v 6. ročníku dvěma
předmětu (specifické informace o předmětu hodinami týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky efektivně vybírat vhodné pracovní pomůcky a vhodné pracovní postupy, metody při
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
řešení problémů
kompetence žáků
• vedeme žáky k užívání odborných termínů, znaků a symboliky
• učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost
• umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
Kompetence k řešení problémů:
• umožňuje žákům samostatně uvažovat a řešit jednotlivé úlohy
• motivuje žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů a využívání získaných
vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
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Název předmětu

Člověk a svět práce

•
•

učíme žáky formulovat srozumitelně a souvisle své představy o životě, o vzdělání a o práci
důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a dodržování pravidel
pro zacházení s fyzikálními pomůckami a s digitální technikou
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky ke kolegialitě, ohleduplnosti a taktu
• učíme žáky pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
• umožňujeme žákům posoudit reálně své schopnosti a předpoklady, stanovit si cíle a priority podle
svých osobních zájmů, vlastností a schopností
Kompetence občanské:
• učí žáky uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a být připraven řešit své osobní a sociální
problémy
• učí žáky umět myslet kriticky, nenechávat se manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a umět o něm
diskutovat s jinými lidmi
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou
• učíme žáky k zodpovědnému plnění povinností a zadaných úkolů a ke schopnosti prezentovat a
zhodnotit výsledky své práce
• učíme žáky mít základní přehled o světě práce a financí, umět se orientovat v nabídce profesních a
vzdělávacích možností, umět ji posuzovat
Způsob hodnocení žáků

•
•
•

Aktivita a spolupráce žáka ve vyučovacích hodinách
Kvalita a přesnost práce
Úroveň osvojení vědomostí a jejich uplatnění

Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Člověk a svět práce

1. ročník

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
předměty z tradičních i netradičních materiálů
tradičních i netradičních materiálů pracuje podle
slovního návodu a předlohy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi
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

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování

pečuje o nenáročné rostliny
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Učivo
Vlastnosti materiálu
Jednoduché pracovní operace
Operace a postupy
Lidové zvyky
Stavebnice plošné, prostorové
Pěstování ze semen v místnosti

Péče o pokojové rostliny
Pravidla správného stolování
Pravidla správného stolování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů pracuje podle
slovního návodu a předlohy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 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

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování
pečuje o nenáročné rostliny
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Učivo
Vlastnosti materiálu

Jednoduché pracovní operace
Operace a postupy
Lidové zvyky
Stavebnice plošné, prostorové
Pěstování ze semen v místnosti
Péče o pokojové rostliny
Pravidla správného stolování
Pravidla správného stolování

3. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Vlastnosti materiálu
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Člověk a svět práce
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

3. ročník

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů pracuje podle
slovního návodu a předlohy
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

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
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

pečuje o nenáročné rostliny
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
pracuje podle slovního návodu a předlohy

Jednoduché pracovní operace

Stavebnice plošné, prostorové
Práce s návodem,předlohou,jednoduchým náčrtem
Pěstování ze semen v místnosti
Základní podmínky pro pěstování rostlin,půda a její
zpracování,výživa rostlin,osivo
Péče o pokojové rostliny
Pravidla správného stolování
Pravidla správného stolování
Operace a postupy
Lidové zvyky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota a
papír)
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4. ročník

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
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
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy
na základě své představivosti různé výrobky z daného
materiálu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
rostliny

lidové zvyky

pracovní pomůcky a nástroje, jejich funkce a využití

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady jednoduché pracovní operace, postupy a organizace
hygieny a bezpečnosti práce
práce

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž
pracuje podle slovního návodu

stavebnice (plošné, prostorové)

dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce

jednoduché pracovní operace, postupy a organizace
práce
stavebnice (plošné, prostorové)

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
vede pěstitelské pokusy a pozorování

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování
výživa rostlin
pěstování rostlin ze semen v místnosti
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování
výživa rostlin
pěstování rostlin ze semen v místnosti
základní vybavení kuchyně
základní vybavení kuchyně

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základní výbavě kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
připraví samostatně jednoduchý pokrm

sestavování modelů, práce s předlohou
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4. ročník

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a společenského jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
chování
stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

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
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy
operacemi a postupy na základě své představivosti
na základě své představivosti různé výrobky z daného
různé výrobky z daného materiálu
materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem
materiálem prvky lidových tradic
prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
náčiní vzhledem k použitému materiálu
vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
udržuje pořádek na pracovním místě dodržuje zásady
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
hygieny a bezpečnost práce
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
poskytne první pomoc při úrazu
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

Učivo
Jednoduché pracovní operace a postupy.

Lidové zvyky, tradice, řemesla.
Organizace práce.
Jednoduché pracovní operace a postupy.
Organizace práce.
první pomoc při úrazu
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5. ročník

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční).
Sestavování modelů.
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem.
Pravidla správného stolování.
první pomoc při úrazu

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
vede pěstitelské pokusy a pozorování

Pěstování rostlin ze semen.V místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina) jedovaté,
alergie.
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
Pěstování pokojových rostlin. Rostliny jedovaté,
pokojové i jiné rostliny
rostliny
alergie.
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
volí podle druhu pěstitelských činností správné
Základní podmínky pro pěstování rostlin. Půda a její
správné pomůcky, nástroje a náčiní
pomůcky, nástroje a náčiní
zpracování.
Výživa rostlin, osivo.
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základní výbavě kuchyně
Základní vybavení kuchyně.
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
připraví samostatně jednoduchý pokrm
Výběr, nákup a skladování potravin.
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
dodržuje pravidla správného stolování a společenského Pravidla správného stolování.
společenského chování
chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch
Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
papír a karton, textil, drát, fólie aj.). Pracovní pomůcky
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
a nástroje - funkce a využití.
Základní podmínky pro pěstování rostlin. Půda a její
zpracování.
Jednoduchá úprava stolu.
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
dodržuje základy hygieny a bezpečnost práce
Pravidla správného stolování.
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni
první pomoc při úrazu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
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5. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
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
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

Učivo

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci, Bezpečnost a hygiena práce
zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
Poskytnutí první pomoci při úrazu
nářadím, umí poskytnout první pomoc při úrazu
Práce s elektrickým nářadím
pracuje s jednoduchou technickou dokumentací,
orientuje se v pracovních postupech a návodech

Opakování základů technického kreslení a
zobrazování, kótování, měřítko

provádí jednoduché práce s technickým materiálem a
dodržuje technologickou kázeň

Práce se dřevem - rozdělení dřevin, vlastnosti
materiálu, využití v praxi, základní pravidla a nástroje
při ručním obrábění, rozdělení pracovních úkonů,
upínání materiálu, řezání, pilování, vrtání, hoblování,
dabání, spojování materiálů, povrchové úpravy dřeva,
strojní obrábění
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ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

6. ročník
Dřevo jako umělecký materiál, úpravy samorostů a
ostatní umělecké postupy
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku

Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky;
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky;
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky;
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s
mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

Technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo

zná základní fce vektorového grafického editoru

Tvorba obrazců (domeček, auto, postavička). Práce s
několika vrstvami (průhlednost, stínovaní). Balon.

umí nakreslit složitější obrázek

Tvorba obrazců (domeček, auto, postavička). Práce s
několika vrstvami (průhlednost, stínovaní). Balon.

orientuje se v práci s vrstvami

Tvorba obrazců (domeček, auto, postavička). Práce s
několika vrstvami (průhlednost, stínovaní). Balon.

umí pomocí vhodného programu rozpohybovat své
namalované obrázky

Tvorba výchozího obrázku. Postupné rozanimovávání
obrázku. Finální uložení do gif souboru.

ovládá program k tomu určený

Tvorba výchozího obrázku. Postupné rozanimovávání
obrázku. Finální uložení do gif souboru.
Vytvoření animace z namalovaného obrázku.
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7. ročník

ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením

dokáže vytvořit fotografii

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s
mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální
zařízení

zvládá základní úpravy fotografií

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální
zařízení

dovede využít pokročilých úprav fotografii pro tvorbu
tabla, vlastního fotoalba

dovede pořidit fotografii

Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Základní ovládaní digitalní techniky.
Uložení fotek z fotoaparátu do PC.
Základní úpravy fotografií (změna rozměru, otočení,
ořez).
Práce s digitálním fotoaparátem. Změna rozměrů.
Negativ. Červené oči. 3D efekty. Konverze barev.
Práce na tablu.
Výběr objektů pro fotografování. Postupné
rozanimovávání fotografií. . Finální uložení do gif
souboru.

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo

seznámí se s pojmem finanční gramotnost
vysvětlí pojmy krádež a pirátství

finanční gramotnost
Instituce zabývající se duševním vlastnictvím

rozumí tomu, co znamená zakoupení a osobní potřeba

Ochrana vlastnictví

pochopí význam dělby práce v běžném životě

Dělba práce v různých oblastech života
Účast ČR v mezinárodní dělbě práce"
Výhody dělby práce

seznámí se s dělbou práce mezi různými zeměmi
pomocí údajů o zahraničním obchodu
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8. ročník
vysvětlí pojmy export, impot, saldo, obchodní bilance

Koloběh zboží

popíše na příkladu domácnosti, co jsou vstupy a
výstupy
rozumí pojmům velkoobchod a maloobchod

Koloběh zboží

vysvětlí, co znamená pojem živnostenské podnikání,
odborná způsobilost, koncese

OSVČ
Společnost s ručením omezeným
Typy živností"
Poptávka a nabídka

získá základní přehled o tvorbě cen

Akciová společnost

samostatně odvodí, jak se promítne reklama do ceny
zboží
vvyvozuje na základě vlastních zkušeností, čím je
zákazník ovlivněn
při nákupu zboží má přehled o právech spotřebitele

Reklama a její funkce

rozumí pojmu bezhotovostní platba

Platební karty

jednorázový platební příkaz, trvalý platební příkaz,
inkaso, SIPO
vysvětlí výhody i případná rizika při různých platebních
způsobech- číselné kódy a PIN
umí vysvětlit základní pojmy k tématu

Formy přímého bankovnictví

Slevy v obchodech
Záruční doba a reklamace

Nástroje platebního styku

ví, co znamená index PX

Formy přímého bankovnictví /mobilní, internetové,
home banking/
Typy aktiv
Základní druhy pojištění
Roční míra výnosu aktiva
Roční úroková míra aktiva
Reálná úroková míra u bankovních vkladů
Cenné papíry

umí vysvětlit základní pojmy k tématu - akontace, výše
splátek, počet splátek doba splácení

Druhy pasiv
Roční úroková míra pasiva

spočítá za pomoci kalkulačky roční míru výnosu, roční
úrokovou míru

510

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Člověk a svět práce

8. ročník
RPSN(pomocí internet. kalkulačky)

Roční procentní sazba nákladů

umí vysvětlit základní pojmy

uvádí příklady z reálného života

Fixace úrokové míry
Kreditní karty
Veřejné rozpočty
Daně
Rozpočtové určení daní
Rodinné finance

umí vysvětlit pojmy za pomoci studijních materiálů

finanční gramotnost

diskutuje o výhodách a rizicích včasného důchodového
pojištění

Sociální systém
Průběžný penzijní systém
Fondový peněžní systém
snaží se, aby jeho požadavky byly v souladu s rodinným Rodinné finance
rozpočtem
ví, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou
Mzda
udělá si představu o svých budoucích prioritách

Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Plat

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
SVĚT PRÁCE
se orientuje v pracovních profesích

Učivo
Volba profesní orientace.
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ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

9. ročník
Zaměstnání.
zhodnotí své možnosti při volbě povolání

Trh práce.

ví, kde může získat informace k vybranému povolání

Možnost vzdělávání.

dokáže objektivně prezentovat svoji osobu

Sebeprezentace

orientuje se v českém systému školství

Systém vzdělávání v ČR.

dokáže zanalyzovat a syntetizovat potřebné informace z Druhy středních škol.
textu.
prezentuje a obhajuje názory
Sebeprezentace
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň

provádí jednoduché práce se dřevem dodržuje
technologickou kázeň

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

umí pracovat s jednoduchou technickou dokumentací

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí

orientuje se v pracovních postupech a návodech

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

dodržuje základy hygieny při práci se dřevem

Práce se dřevem - spojování materiálů, druhy spojů,
spoje rozebiratelné, rozdělení nástrojů používaných
ke spojování materiálů, technologický postup, práce
na výrobcích.
Práce se dřevem - spojování materiálů, druhy spojů,
spoje rozebiratelné, rozdělení nástrojů používaných
ke spojování materiálů, technologický postup, práce
na výrobcích.
Práce se dřevem - spojování materiálů, druhy spojů,
spoje rozebiratelné, rozdělení nástrojů používaných
ke spojování materiálů, technologický postup, práce
na výrobcích.
Práce se dřevem - spojování materiálů, druhy spojů,
spoje rozebiratelné, rozdělení nástrojů používaných
ke spojování materiálů, technologický postup, práce
na výrobcích.
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9. ročník

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost dokáže si vhodně naplánovat svoji pracovní činnost

Práce se dřevem - spojování materiálů, druhy spojů,
spoje rozebiratelné, rozdělení nástrojů používaných
ke spojování materiálů, technologický postup, práce
na výrobcích.
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
dodržuje obecné zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plast).
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
zdraví
Pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
opracování. Jednoduché pracovní operace a postupy.
úrazu
Pravidla bezpečnosti a hygieny práce.
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
zná využití jednotlivých druhů materiálů v praxi
Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plast).
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
Pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční
nářadí
opracování. Jednoduché pracovní operace a postupy.
Pravidla bezpečnosti a hygieny práce.
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
zná nástroje pro ručníá opracování a zná jejich využití
Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plast).
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
Pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční
nářadí
opracování. Jednoduché pracovní operace a postupy.
Pravidla bezpečnosti a hygieny práce.
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
provádí jednoduché práce se ostatními materiály (textil, Práce s ostatními materiály - bezpečnost práce, nářadí
materiály a dodržuje technologickou kázeň
guma, kovy)
a nástroje na ruční opracování a jejich použití.Základy
práce s ostatními materiály.
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si užívá technickou dokumentaci připraví si vlastní
Práce s ostatními materiály - bezpečnost práce, nářadí
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
jednoduchý náčrt výrobku, který následně vyrobí
a nástroje na ruční opracování a jejich použití.Základy
práce s ostatními materiály.
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
zvládá základní techniky řezání, pilování, dlabání,
Práce s ostatními materiály - bezpečnost práce, nářadí
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
hoblování a spojování dřeva
a nástroje na ruční opracování a jejich použití.Základy
nářadí
práce s ostatními materiály.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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5.3 Forma vzdělávání: Denní - rozšířená výuka jazyků
5.3.1 Český jazyk a literatura

1. ročník
9
Povinný

2. ročník
9
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
8
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
5
Povinný

9. ročník
4
Povinný
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Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura 1. stupeň má komplexní charakter a je rozdělen do tří
složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se obsah
jednotlivých složek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá
jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, dobře a spisovně se vyjadřovat, analyzovat a
hodnotit text. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka. Učí se poznávat jeho další formy, porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti,
třídit je podle určitých hledisek. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární
druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní
názory o přečteném, odlišit literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské
návyky i schopnosti tvořivé recepce a interpretace literárního textu.
Vzdělávací obor český jazyk a literatura 2. stupeň je rozdělen do tří složek: 1. Komunikační a slohová
výchova, 2. Jazyková výchova, 3. Literární výchova.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu
vztahujícího se k různým situacím, analyzují jej a kriticky posoudí jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí
posuzovat jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému logickému
myšlení, které je základem srozumitelného vyjadřování, k dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a
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Český jazyk a literatura
odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich znaky,
postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat
literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé
recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k poznatkům a prožitkům, které mohou
pozitivně ovlivnit jejich životní postoje a obohatit jejich duchovní život. Verbální a neverbální komunikace
se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické výchovy.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět český jazyk je vyučován ve všech ročnících I. i II. stupně. V prvním a druhém ročníku je
předmětu (specifické informace o předmětu devět hodin týdně, ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku je osm hodin týdně, v 6. a 7. ročníku dotován čtyřmi
důležité pro jeho realizaci)
vyučovacími hodinami, v 8. ročníku je to 5 vyučovacích hodin a v 9. ročníku čtyři vyučovací hodiny. Výuka
probíhá převážně v kmenových či specializovaných učebnách. Svým vzdělávacím obsahem český jazyk
přispívá k naplnění některých tematických okruhů z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova,
Mediální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického
občana a Multikulturní výchova.
Integrace předmětů
• Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
kompetence žáků
• motivujeme žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a rozvíjeli svůj
pozitivní vztah k literatuře
• volíme zajímavá témata pro zpracování referátů a tím motivujeme žáky k vyhledávání, třídění a
využívání informací z různých zdrojů, a to jak z ústních sdělení, tak z tištěných textů, encyklopedií i
z elektronických médií
• motivujeme žáky k tomu, aby portfolio své četby programově doplňovali o tituly náročnějších děl a
různých žánrů
• podněcujeme zájem žáků o jazyk a literaturu a o zvýšení své jazykové kultury tím, že je motivuje k
účasti v jazykových, literárních a recitačních soutěžích
• motivujeme je k tomu, aby se podíleli na organizaci soutěží ve škole
• zadáváním vhodných úkolů rozvíjíme tvořivé schopnosti žáků a motivujeme je k vlastní literární
tvorbě
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Český jazyk a literatura
Kompetence k řešení problémů:
• vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické
problémy
• cíleně zapojujeme žáky do řešení školních projektů, aby byly využity co nejvíce jejich individuální
schopnosti a dovednosti
• zadáváním vhodných úloh na řešení stylizačních problémů vedeme žáky k samostatné práci s
odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji
• zadáváním úkolů souvisejících s realizací etnografické exkurze vedeme žáky k tomu, aby z různých
variant volili řešení efektivní
Kompetence komunikativní:
• navozujeme různé modelové komunikační situace, a tím vytváříme příležitosti pro to, aby žáci volili
vzhledem k situaci vhodné verbální a neverbální prostředky
• vytváříme podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím
podporujeme zájem žáků o četbu
• vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací
• navozením náročnějších komunikačních situací umožňujeme žákům praktické využití osvojených
komunikačních dovedností
• zařazujeme do výuky tematicky vymezené diskuse, v nichž mají žáci možnost uplatnit vlastní
názory, vhodně argumentovat, korigovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných
• zapojujeme žáky do spolupráce s médii na úrovni školy a regionu, a motivujeme je k tomu, aby se
tvorbou příspěvků aktivně zapojili do života školy a regionu
Kompetence sociální a personální:
• důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulování
se žáci sami podíleli
• zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňuje pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné
pomoci
• v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starších a mladších
žáků, akce pro rodiče a veřejnost.
• zapojujeme žáky do tvorby pravidel pro diskuse a vedeme je k respektování a dodržování přijatých
pravidel
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Český jazyk a literatura

•

Způsob hodnocení žáků

pravidelným zařazováním různě náročných řečnických cvičení do výuky vedeme žáky k získávání
potřebné sebedůvěry pro vystupování na veřejnosti
Kompetence občanské:
• vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků,
• vede žáky ke hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu –
vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu;
• využíváme osobní zkušenosti žáků a jejich zkušeností z četby k přiblížení chování a jednání lidí
rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur
• výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vedeme žáky k pochopení významu českého
jazyka jako prvku národní identity
• výběrem vhodných témat motivujeme žáky k tvorbě příspěvků pro školní i regionální média a
internetovou televizi Junior, jimiž by se aktivně zapojovali do života školy a obce
Kompetence pracovní:
• zařazujeme úkoly různé obtížnosti
• vedeme žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce
• vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků, návrhy na zlepšení
• zadáváním vhodných témat slohových úkolů vedeme žáky k úvahám o jejich budoucím povolání
• zařazujeme do výuky úkoly na procvičení slohových útvarů (dopis, životopis, žádost), které budou
nezbytné v jejich budoucím životě a profesním směřování
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak
danou problematiku zvládá, dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje.
Hodnocení se bude vztahovat k dosahování očekávaných výstupů, důležité je také sebehodnocení žáka.
Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení žákovy vědomosti,
dovednosti, zvolený postup, práci s informací, práci ve skupině, úroveň komunikace, aktivitu a tvořivost.
Při hodnocení zohledňuje žáky s přiznanými vývojovými poruchami.

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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1. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
čte a rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku

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

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru
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-3-1-08 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

porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

čtení krátkých literárních textů
naslouchání, přednes
vyvození jednotlivých hlásek a písmen abecedy
čtení jednoduchých textů
rozlišení věty, slova, slabiky, hlásky
mluvené pokyny, pozdrav, oslovení, prosba,
poděkování, omluva
technika mluveného projevu

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

technika mluveného projevu

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

psaní krátkých vět

technika mluveného projevu
hygiena a správná technika psaní

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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Český jazyk a literatura

1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovnává významy slov, zvláště slova opačného
významu a slova významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného porovnává a třídí slova podle zobecněného významu –
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
děj, věc, okolnost, vlastnost

Učivo
třídění slov
rozlišování nadřazenosti a podřazenosti slov
slova opačného nebo podobného významu
slova příbuzná a citově zabarvená
rozlišování slov do skupin podle jejich obecného
významu
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2. ročník

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-2-08 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

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové
prostředky
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-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

určování druhů vět podle postoje mluvčího
psaní správných znamének na konci vět

psaní u,ú,ů
rozdělení hlásek
psani i,í a y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách
výslovnost a psaní slov se skupinami dě,tě,ně a
bě,pě,vě,mě
vlastní jména a jména místní
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova abeceda
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
řazení slov v abecedním pořádku
spodoba znělosti
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
vypravování, dramatizace pohádek
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádka, hádanka, říkadlo, báseň a próza
pohádku od ostatních vyprávění
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v
souvislý mluvený projev: vypravování
běžných školních i mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev souvislý mluvený projev: vypravování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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2. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

Učivo
slovní druhy v základní tvaru
slova ohebná a neohebná
podstatná jména: číslo, rod a pád
slovesa: slovesná osoba, číslo a čas

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy

spojování krátkých vět do souvětí
spojovací prostředky: spojky,vztažná zájmena,
příslovce
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
vyjmenovaná slova
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách souhláskách i po obojetných souhláskách ve
velká písmena ve vlastních a místních jménech
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – vybraných států, ulic, zeměpisných názvů
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na
mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty
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3. ročník

začátku věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování
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
pokynů učitele a podle svých schopností

a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
poslech literárních textů
pohádku od ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele reprodukce textů
a podle svých schopností
zážitkové čtení a naslouchání
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
psaný projev
sdělení
dopis, pozdrav,krátká zpráva
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
vypravování příběhu podle přečteného textu nebo
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
podle nich jednoduchý příběh
obrázkové osnovy
dialog na základě obrazového materiálu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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 - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje

4. ročník

•
•
•
•
•
•

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

rozlišuje slova spisovná a nespisovná, slova citově
zabarvená zná stavbu slov, určí kořen, příponu,
předponu

Učivo
slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená,
synonyma a slova vícevýznamová

kořen slova, předpona a část příponová

rozpozná a správně napíše předponu a předložku zvládá předložky
jejich pravopis
uvědoměle používá a píše i/í a y/ý po obojetných
psaní i/í,y/ý po obojetných souhláskách uvnitř slov,
souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov
vyjmenovaná slova a hledání a dotváření slov
příbuzných
určuje a rozlišuje slovní druhy
slovní druhy ohebné a neohebné

ovládá vzory a skloňování podstatných jmen
ovládá časování sloves

pád,číslo a rod podst.jmen, vzory rodu
středního,ženského a mužského
slovesná osoba, číslo,čas a způsob
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ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku

4. ročník
respektuje shodu přísudku s podmětem

stavba věty,věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, podmět a přísudek

určí infinitiv a další slovesné tvary

slovesná osoba, číslo,čas a způsob

vyjadřuje rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím

stavba věty,věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, podmět a přísudek
stavba souvětí, souvětí souřadné a podřadné,
spojovací výrazy

vyhledá ve dvojčlenné větě základní skladební dvojici

stavba věty,věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, podmět a přísudek

odliší řeč přímou a uvozovací

řeč přímá a nepřímá,věta uvozovací

sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a své
prožitky
vyhledá v textu požadované informace

vypravování

doplní neúplný text, sestaví osnovu, souvislé
vypravování a popis

vypravování

popis
zpráva

popis

formy společenského styku
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4. ročník

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-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

dodržuje pravidla komunikace, vhodně se zapojí do
rozhovoru, udržuje jej a ukončí, postihne významné
rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou výslovností

blahopřání

správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy v
jednoduchých písemných projevech, dodržuje
kompoziční a jiné požadavky

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

sdělí své dojmy z přečteného literárního textu, své
dojmy vyjádří písemně i ústně

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

označí v krátkém odstavci literárního textu
nejdůležitější část, svůj výběr zdůvodní
vypíše z textu informace dle zadání učitele

dopis
blahopřání
zpráva
inzerát
vlastní tvorba
druhy a žánry v literatuře
zpráva

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

rozliší poezii, prózu, drama

přednáší a volně reprodukuje text, tvoří vlastní text na
dané či vlastní téma

odliší umělecký text od neuměleckého

zpráva
dramatizace
vlastní tvorba
druhy a žánry v literatuře
dramatizace
přednes
vlastní tvorba

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
najde v textu větu, která obsahuje slovo vícevýznamové Význam slov: slovo vícevýznamové

určí v běžných a jednoduchých slovech kořen, předponu Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
a část příponovou a koncovku
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
uvede slova příbuzná k českým slovům
Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
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ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

5. ročník
uvede příklady slov odvozených stejnou příponou či
předponou

Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
graficky označí ve slovech kořen, slovotvorný základ,
Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
předponu a příponovou část
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
určí pád, číslo, vzor a rod podstatných jmen
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
určí mluvnické kategorie slovesa – osobu, číslo, způsob, Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
čas
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
vyhledá složené tvary slovesa
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
určí druh a vzor přídavných jmen
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
píše správně koncovky podstatných jmen a přídavných Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
jmen měkkých a tvrdých
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
rozpoznává neohebné slovní druhy (s výjimkou částic) Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický
správně píše předložku s/z
Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené slovesné
tvary v činném rodu, předložky, spojky
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ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
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-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

5. ročník
označí základ podmětu a základ přísudku dvojčlenné
věty

Pravopis morfologický
Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
vyjádřený a nevyjádřený

na nevyjádřený podmět odkáže odpovídajícím osobním Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
zájmenem
vyjádřený a nevyjádřený
pozná souvětí

Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
vyjádřený a nevyjádřený
Skladba: věta jednoduchá a souvětí

spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo vhodným
spojovacím výrazem
upraví spojení vět v souvětí dle zadání, užije správný
spojovací výraz
píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého
(činného) ve shodě přísudku s podmětem v základních
případech
vymyslí název úryvku textu

Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět
vyjádřený a nevyjádřený
Skladba: věta jednoduchá a souvětí

rozhodne, zda je možno dozvědět se z textu danou
informaci
z přečteného textu vyvozuje závěry

Čtení s porozuměním

Pravopis syntaktický

Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a své
Čtení s porozuměním
prožitky
rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro Poznámky a výpisky
jeho smysl
porovná informace ze dvou zdrojů

Poznámky a výpisky
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ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
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
doplní neúplné sdělení

Poznámky a výpisky

opraví neúplné sdělení jiného žáka

Poznámky a výpisky

zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu

Poznámky a výpisky

najde ukázku nespisovných jazykových prostředků v
literárním textu, diskutuje o vhodnosti jejich užití a o
důvodu autora, proč tyto prostředky užil
rozpozná vhodnost použití spisovné či nespisovné
výslovnosti dle situace

Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná
komunikace

vhodně užívá spisovnou a nespisovnou výslovnost dle
komunikační situace

Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná
komunikace

Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná
komunikace

správně aplikuje osvojené gramatické a stylistické
vědomosti a dovednosti při tvorbě vlastního textu

Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis
pracovního postupu,inzerát, zpráva, oznámení,
pozvánka
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě zdůvodní význam osnovy
Celistvost a soudržnost textu
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis
dodržením časové posloupnosti
pracovního postupu,inzerát, zpráva, oznámení,
pozvánka
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě na základě osnovy vypráví příběh nebo popisuje postup Čtení a naslouchání s porozuměním
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
práce
Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis
dodržením časové posloupnosti
pracovního postupu,inzerát, zpráva, oznámení,
pozvánka
Interpretace
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
při skupinové práci najde v reklamě nebo inzerci
Čtení s porozuměním
reklamě
autorovu manipulaci, společný názor zdůvodní a
Tvořivé činnosti s literárním textem
obhajuje
Komunikace žáka s použitím ICT
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
napíše pohádku, povídku, bajku, dotvoří ji obrázky
Diskuse o porozumění textu
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
Tvořivé činnosti s literárním textem
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5. ročník

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

ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

odliší jednoduché literární, publicistické a populárně
naučné texty a svou klasifikaci zdůvodní

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává charakterizuje základní žánry literatury pro děti
je
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

pozná v textu zvláštní či zvláštně užité jazykové
prostředky jazyka, za pomoci učitele vysvětlí, proč je
autor užil, popíše, jak na něj působí

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu poezie v
konkrétním textu

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

popíše svými slovy kompozici povídky

Diskuse o porozumění textu
Tvořivé činnosti s literárním textem
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Tvořivé činnosti s literárním textem
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Beseda o knihách a četbě
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Úvod do kritického čtení
Beseda o knihách a četbě
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Beseda o knihách a četbě
Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník
Beseda o knihách a četbě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

Učivo
Zvuková stránka jazyka
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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-9-2-02 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-9-1-08 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-9-1-08 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-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
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
Spisovná a nespisovná výslovnost

zaznamená stavbu slova, označí předponu, kořen,
příponu a koncovku

Stavba slova

samostatně a efektivně pracuje s jazykovými příručkami Tištěné a elektronické jazykové příručky

vyhledá v textu klíčová slova

Základy studijního čtení

podle klíčových slov napíše jednoduchý slohový útvar
odpovídající věku

Písemný projev; vlastní tvořivé psaní,osobní dopis, email

vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo výtah z textu

Základy studijního čtení

zhodnotí, co nového se dozvěděl studiem textu

Základy studijního čtení
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6. ročník

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

přednese rozšířenou zprávu, doplní ji multimediálními
prvky

Slohové útvary /krátké vypravování, popis předmětu,
zpráva a oznámení, osobní dopis
Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu,
nonverbální prostředky
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
podle svých schopností a zadání učitele napíše
Písemný projev; vlastní tvořivé psaní,osobní dopis, egramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k gramaticky, kompozičně a věcně správně slohový útvar mail
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
Slohové útvary /krátké vypravování, popis předmětu,
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
zpráva a oznámení, osobní dopis
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
při psaní textů v elektronické podobě dodržuje
Písemný projev; vlastní tvořivé psaní,osobní dopis, egramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k typografická pravidla
mail
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,
vyjadřuje se srozumitelně, věcně a jazykově správně
Spisovná a nespisovná výslovnost
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu,
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
nonverbální prostředky
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
v mluveném a psaném projevu zohledňuje prostředí a Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu,
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem adresáty projevu
nonverbální prostředky
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
při mluveném projevu užívá vhodně dynamiku
Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu,
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
(hlasitost) tempo, větný přízvuk a melodii, pauzy
nonverbální prostředky
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
mluvený projev doprovodí vhodnými gesty a mimikou Mluvený projev, zásady kultivovaného projevu,
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbální prostředky
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
uvede základní znaky poezie, prózy, rozpozná lyrický a Základy literární teorie a historie
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
epický text
Literární druhy a žánry; dobrodružná a humoristická
představitele
literatura,moderní pohádka, bajka, nonsensová
literatura, pověst, báje, ústní lidová slovesnost, balada
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
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

6. ročník
uvede nejznámější autory knih pro děti a mládež na
základě vlastní zkušenosti

Literární druhy a žánry; dobrodružná a humoristická
literatura,moderní pohádka, bajka, nonsensová
literatura, pověst, báje, ústní lidová slovesnost, balada
reprodukuje a shrne literární text po tematické stránce Počátky interpretace literárních děl

ukáže v textu odlišnosti literárního jazyka a jazyka (své) Počátky interpretace literárních děl
běžné komunikace
popíše jednoduše výstavbu básně a kompozici
prozaického textu

Počátky interpretace literárních děl

určí druhy všech slov v souvislém textu;

Slovní druhy

správně tvoří tvary méně obtížných zájmen a číslovek;

Tvarosloví – základní tvaroslovné kategorie
Morfologický pravopis

určí druh a vzor přídavných jmen (tvrdá, měkká,
přivlastňovací

Tvarosloví – základní tvaroslovné kategorie
Morfologický pravopis

určí druh zájmen a číslovek;

Tvarosloví – základní tvaroslovné kategorie
Morfologický pravopis

určí slovesný rod;

Tvarosloví – základní tvaroslovné kategorie
Morfologický pravopis

opraví výraznou tvaroslovnou chybu ve svém projevu a Tvarosloví – základní tvaroslovné kategorie
v projevech svých spolužák
Morfologický pravopis
určí slovesný a jmenný přísudek

Skladba,přísudek
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ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

6. ročník
píše správně i/y ve shodě přísudku s několikanásobným Syntaktický pravopis
podmětem
vyhledává informace z literární teorie a historie v
tištěných a elektronických katalozích, encyklopediích a
učebnici
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Studijní čtení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

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

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uvede základní útvary národního jazyka, uvede a
zdůvodní rozlišení národní jazyk – mateřský jazyk
přiřadí vybrané evropské jazyky do příslušných skupin
pomocí běžných informačních zdrojů (učebnice, ICT)
na příkladech uvede, kdy je možno užít spisovný jazyk,
obecnou češtinu, nářečí, příklady zdůvodní

Učivo
Obecná jazykověda: útvary národního jazyka (spisovný
jazyk, obecná čeština, nářečí), příbuznost jazyků
Příbuznost jazyků
Obecná jazykověda: útvary národního jazyka (spisovný
jazyk, obecná čeština, nářečí), příbuznost jazyků
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ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
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-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
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

7. ročník
správně tvoří tvary obtížnějších zájmen a číslovek (jenž, Tvarosloví, neohebné slovní druhy
týž, dva, oba, tři apod.)
určí vid slovesa

Tvarosloví, neohebné slovní druhy

vhodně užije druhy příslovcí v základní i stupňované
podobě

Tvarosloví, neohebné slovní druhy

rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše

Tvarosloví, neohebné slovní druhy

rozpozná typické příklady vlastních a nevlastních
předložek

Tvarosloví, neohebné slovní druhy

rozliší spojky souřadicí a podřadicí a správně jich užívá
při tvorbě vět a souvětí

Tvarosloví, neohebné slovní druhy

určí rozvíjející větné členy (včetně několikanásobných)

Skladba: přívlastek, předmět, příslovečné určení,
tvorba věty
Skladba: přívlastek, předmět, příslovečné určení,
tvorba věty
Pravopis lexikální a syntaktický

vyjádří větný člen vedlejší větou a obráceně
správně píše: velká písmena (u neznámých
slov/pojmenování rozhodne podle slovníku)

v písemném sdělení odliší s pomocí učitele a v diskusi se Kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení
spolužáky fakta a názory/hodnocení autora
textu/promluvy)
při čtení si klade otázky týkající se jeho vnímání textu
Interpretace literárního díla, jeho filmového nebo
divadelního zpracování
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7. ročník

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-9-1-10 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-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

s pomocí učitele a v diskusi skupiny rozliší subjektivní a
objektivní sdělení v textu, rozpozná komunikační záměr
autora (v běžné komunikaci i v komunikaci v
elektronické podobě)
napíše podle svých schopností gramaticky, kompozičně
a věcně správně komunikáty podle zadání učitele

Kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení
textu/promluvy)

zařadí vybraná díla k literárnímu druhu a příslušnému
žánru

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

uvede funkci textů daného žánru a srovná, zda text
zařadil správně

Literární druhy a žánry: fantazy, sci-fi, epos, legenda,
romance
Regionální literatura
Literární druhy a žánry: fantazy, sci-fi, epos, legenda,
romance

Slohové útvary: vypravování, popis děje a pracovního
postupu charakteristika osoby

na základě školní práce a vlastní četby uvede významné Regionální literatura
představitele probíraných literárních žánrů a regionální Základy literární teorie a historie
literatury
interpretuje smysl (funkci) díla
Interpretace literárního díla, jeho filmového nebo
divadelního zpracování
formuluje dojmy z představení v divadle či kině či z
adaptace literatury

Interpretace literárního díla, jeho filmového nebo
divadelního zpracování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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Český jazyk a literatura
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-9-2-06 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-9-2-06 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-9-2-06 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-9-2-06 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-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
správně píše: velká písmena (u neznámých
slov/pojmenování rozhodne podle slovníku) hláskové
skupiny se znělostní spodobou v českých slovech
odliší větu dvojčlennou, jednočlennou a větný
ekvivalent
určí druh podmětu – vyjádřený slovem, vyjádřený
větou, nevyjádřený, všeobecný
určí druh přísudku – slovesný, slovesně-jmenný,
vyjádřený větou
určí příslovečná určení
rozhodne, zda je rozvitý přívlastek připojen k členu
řídícímu pevně, nebo volně
pozná přívlastek postupně rozvíjející
rozliší souvětí souřadné a podřadné
určí poměr mezi souřadně spojenými větnými členy a
větami
správně navazuje věty a odstavce

Učivo
Písemný projev

Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí
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ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
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-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

8. ročník
píše správně interpunkci v souvětí a větě jednoduché,
aplikuje znalosti o přívlastku postupně rozvíjejícím a
rozvitých větných členech
uvede způsoby obohacování slovní zásoby, uvede
příklad slova zkratkového, přejatého,složeného a
víceslovného pojmenování

Syntaktický pravopis

u známých slov uvede, jak vznikla, u neznámých určí
jejich původ podle slovníku

Nauka o slovní zásobě: obohacování slovní zásoby,
víceslovná pojmenování
Slovotvorné postupy

nevhodně užitá přejatá slova nahradí českými
ekvivalenty

Nauka o slovní zásobě: obohacování slovní zásoby,
víceslovná pojmenování

vytvoří a osvojí si pravidla vedení diskuse

Komunikační žánry: diskuse, dialog

zapojuje se aktivně do diskuse

Komunikační žánry: diskuse, dialog

dodržuje net-etiketu sociálních sítí a internetových
diskusí
ve čteném a slyšeném jazykovém projevu odliší
subjektivní a objektivní sdělení pro ověření využije
adekvátní odbornou literaturu a internet

Komunikační žánry: diskuse, dialog

čte kriticky mediální sdělení v regionálních médiích, v
diskusi s ostatními hledá možnou manipulaci autora a
prezentuje závěry
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
napíše gramaticky, kompozičně a věcně správně
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k komunikáty podle zadání učitele
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

Nauka o slovní zásobě: obohacování slovní zásoby,
víceslovná pojmenování

Kritické čtení a naslouchání
Mluvený projev připravený a nepřipravený

Kritické čtení a naslouchání

Písemný projev
Slohové útvary: líčení, úvaha, charakteristika, literární
postavy
Literární teorie
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ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

8. ročník
interpretuje stručně smysl přečteného díla v kontextu
doby a užitého jazyka

v literárním textu nalezne neobvyklé nebo neobvykle
Literární interpretace
užité jazykové prostředky (příznačné pro umělecký styl) Ústní lidová slovesnost
a s pomocí učitele,odborné literatury a ve skupinové
práci je zařadí
popíše kompozici vybraného dramatického textu;
Literární interpretace

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
na základě četby charakteristických ukázek stručně
významné představitele v české a světové literatuře
představí výrazné autory vybraných uměleckých epoch
a žánrů v české a světové literatuře
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

Literární interpretace
Literární historie

v dramatickém textu označí a pojmenuje jeho základní
znaky
odliší tragédii a komedii

Literární teorie
Literární interpretace
Literární historie
Drama

Drama

představí významné autory literatury pro mládež podle Literární historie
vlastního výběru
Literatura pro mládež
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
napíše jednoduché zhodnocení četby, návštěvy kulturní Literární teorie
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
akce, a to v kontextu doby, v níž dílo vzniklo, z hlediska Literární interpretace
představení a názory na umělecké dílo
charakterů postav, výstavby děje (syžetu) a užitého
Literární historie
jazyka
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v porovná ztvárnění literatury pro televizi, film, divadlo a Adaptace literárních děl
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
v hudbě
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a ve čteném a slyšeném jazykovém projevu odliší fakta od Kritické čtení a naslouchání
komunikační záměr partnera v hovoru
názorů a hodnocení pro ověření využije adekvátní
Mluvený projev připravený a nepřipravený
odbornou literaturu a internet
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou vysvětlí pojmy obecná češtiny, interdialekt a
Obecná jazykověda: obecná čeština, interdialekt,
češtinu a zdůvodní jejich užití
nářečí,zdůvodní, kdy je vhodné používat prostředků
nářečí
těchto útvarů národního jazyka
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8. ročník

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
v literárním textu nalezne neobvyklé nebo neobvykle
Literární interpretace
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a užité jazykové prostředky (příznačné pro umělecký styl), Literatura pro mládež
vlastními slovy interpretuje smysl díla
s pomocí učitele,odborné literatury a ve skupinové práci
je zařadí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zařadí slovo do odpovídající funkční vrstvy jazyka s
pomocí slovníku

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

s pomocí slovníku a mluvnických příruček nalezne v
textu jazykové prostředky, jejichž funkce se změnila

Učivo
Obecná jazykověda: vývoj jazyka, útvary/útvary
národního jazyka: nářečí, slang, profesionalismus,
argot
Jazyková norma a kodifikace: výrazové prostředky
hovorové, spisovné, archaické
Jazyková norma a kodifikace: výrazové prostředky
hovorové, spisovné, archaické
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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-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
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-9-2-07 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-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

9. ročník
správně přechyluje slova;

Jazyková norma a kodifikace: výrazové prostředky
hovorové, spisovné, archaické
Tvorba slov

popíše význam přeneseného pojmenování, uvede
charakteristické příklady frazému

Význam slov: přenesená pojmenování (zejména
metafora, metonymie), frazeologie

v textu vyhledá ustálené rčení a uvede jeho význam;

Význam slov: přenesená pojmenování (zejména
metafora, metonymie), frazeologie

správně píše slova přejatá

Pravopis lexikální a syntaktický

správně užívá interpunkci ve větě jednoduché – aplikuje Pravopis lexikální a syntaktický
pravidla týkající se vsuvky, rozvitého větného členu
volně nebo těsně připojeného, přístavku, oslovení,
citoslovce a samostatného větného členu
správně užívá interpunkci v souvětí
Pravopis lexikální a syntaktický

správně utvoří tvar podle zadaných tvaroslovných
kategorií

Tvarosloví: tvaroslovné kategorie, neohebná slova;
rozšiřující učivo přechodníky

správně užívá slova přejatá a jejich tvary

Tvarosloví: tvaroslovné kategorie, neohebná slova;
rozšiřující učivo přechodníky
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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-9-2-06 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-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
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-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

9. ročník
správně užívá všech neohebných slov, včetně částic

Tvarosloví: tvaroslovné kategorie, neohebná slova;
rozšiřující učivo přechodníky

graficky zaznamená syntaktické vztahy ve větě a souvětí Skladba: věta jednoduchá a souvětí, aktuální členění
výpovědí a vět
dodržuje pravidla pro vazbu syntaktických jednotek a
Skladba: věta jednoduchá a souvětí, aktuální členění
slovosled
výpovědí a vět
určí doplněk
Skladba: věta jednoduchá a souvětí, aktuální členění
výpovědí a vět
správně aplikuje znalosti jazykové normy ve svých
Jazyková norma a kodifikace
písemných i mluvených projevech
zpracuje teze, z prostudované populární nebo odborné
literatury,vypracuje konspekt
samostatně zpracuje referát, výklad a úvahu

Připravený mluvený a písemný projev
Připravený mluvený a písemný projev

správně a přehledně rozvíjí myšlenku s ohledem na účel Písemný projev:výklad, formální dopis, životopis,
textu
žádost,
správně propojuje text

Písemný projev:výklad, formální dopis, životopis,
žádost,

uspořádá úryvky tak, aby sestavený text dával smysl a
aby byla dodržena textová návaznost

Písemný projev:výklad, formální dopis, životopis,
žádost,

napíše gramaticky, kompozičně a věcně správně
vybrané slohové útvary

Připravený mluvený a písemný projev
Písemný projev:výklad, formální dopis, životopis,
žádost,

čte kriticky mediální sdělení, rozumí grafickým
záznamům dat

Kritické čtení
Prožitkové čtení
Kritické čtení
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ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

9. ročník
s pomocí učitele identifikuje účel užitých grafických
znázornění
užívá jazykové prostředky v souladu s jazykovou
normou a vhodně vzhledem k situaci, adresátovi a
komunikačnímu záměru
uvede zásadní díla vybraných epoch literární historie

Prožitkové čtení
Mluvený projev:kultivace projevu žáka

Literární historie
Literární žánry: pověst, román, epos, epigram, epitaf,
milostná lyrika, balada, tragédie, komedie
přiřadí dílo k literárnímu žánru
Literární historie
Literární žánry: pověst, román, epos, epigram, epitaf,
milostná lyrika, balada, tragédie, komedie
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu Literární historie
autora svá tvrzení zdůvodní
Literární žánry: pověst, román, epos, epigram, epitaf,
milostná lyrika, balada, tragédie, komedie
stručně písemně porovná vybranou literární předlohu s Adaptace literárních děl: filmová a divadelní adaptace,
její adaptací
tanec, výtvarné zpracování, komiks
sdělí ústně nebo písemně své dojmy z kulturní akce,
Připravený mluvený a písemný projev
vybere momenty, které ho zaujaly, a stručně je
okomentuje
vyjádří svůj názor na hodnotu literárního díla, opřený o Literární teorie a kritika
argumenty vycházející z textu
rozliší jasný případ kýče či braku od díla umělecky
Literární teorie a kritika
poctivého
vnímá s porozuměním fakt, že mezi těmito kategoriemi Literární teorie a kritika
nemusí být vždy ostrá hranice
diskutuje o hodnotě literárního díla a přínosu čtení pro Literární teorie a kritika
člověka
podle svých schopností, znalostí a zájmu vytvoří literární Vlastní tvorba
text

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
vyhledává informace ve spolehlivých zdrojích a
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích databázích, nepřejímá informace bez ověření zdroje

Připravený mluvený a písemný projev
Kritické čtení
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9. ročník

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla

uvede a zhodnotí typické jazykové prostředky
konkrétního díla,charakter postav a vztahy mezi nimi

Kritické čtení

popíše kompozici literárního díla

Kritické čtení

zaznamená zásadní myšlenky v textu, které jej zaujaly, a Kritické čtení
stručně vysvětlí svůj výběr
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

5.3.2 Anglický jazyk

1. ročník
1
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast

3. ročník
3
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
4
Povinný

29

Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
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Anglický jazyk
Ve všech ročnících se snažíme postupně a rovnoměrně rozvíjet všechny klíčové kompetence tak, aby
se žáci naučili domluvit se jednoduchým způsobem odpovídajícím jejich věku a jazykové úrovni, rozuměli
jednoduchým textům a zřetelně vyslovovaným promluvám. Žák rozumí čtenému textu v přiměřeném
rozsahu, reprodukuje text, promluvu a konverzaci, zdokonaluje se i v písemném projevu (zejména ve třídách
s intenzivní výukou jazyků).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Při výuce jsou u žáka rozvíjeny všechny složky jazyka, tj. čtení, psaní, mluvní projev i poslech.
předmětu (specifické informace o předmětu Gramatika není cíl, ale prostředek, jak toho dosáhnout, s gramatikou se pak tvořivě pracuje na 2. stupni. Žák
důležité pro jeho realizaci)
si během výuky buduje logický systém jazyka, který mu umožní odhadnout nejlepší způsob, jak se vyjádřit,
když nebude znát příslušný obrat nebo si nebude moci vzpomenout. Cíle výuky se pochopitelně liší podle
ročníku, který žák navštěvuje a podle hodinové dotace.
V 1. ročníku 1 hodina týdně – důraz na sluchovou
percepci a schopnost zopakovat slova, krátké fráze, pracuje se hravou formou. Ve 2. ročníku 2 hodiny týdně
– již první pokusy o čtení a psaní, pokračuje se zejména hravou formou. Ve 3. a 4. ročníku již 3 hodiny týdně
– ve všech třídách. Ve třídách s intenzivní jazykovou výukou jsou kladeny vyšší požadavky na splnění úkolů i
na úroveň výsledných jazykových dovedností, postupuje se rychleji. Pátá třída s intenzivní jazykovou výukou
má již 4 hodiny jazyka týdně (dle možností je čtvrtá hodina v týdnu vedena rodilým mluvčím).
Žáci, kteří se v 1. - 5. ročníku vzdělávali dle ŠVP - bilingvní a pokračují dle ŠVP - rozšířená výuka jazyků,
mají v 6. - 9. ročníku časovou dotaci Anglického jazyka tři hodiny týdně a Německého jazyka čtyři hodiny
týdně.
Integrace předmětů
• Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• využíváme miniportfolia a portfolia učebnic a pracovních sešitů žáků, abychom podpořili jejich
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
sebekontrolu a sebehodnocení
kompetence žáků
• zpracováním různorodých projektů docilujeme aplikace teoretických poznatků a požadujeme jejich
prezentaci
• žákům ve vhodných případech v rámci hodin konverzace umožňujeme a doporučujeme realizovat
vlastní nápady a náměty
• motivujeme žáky k účasti na konverzačních soutěžích
Kompetence k řešení problémů:
• simulujeme reálné situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy – nakupování, orientace ve
městě, seznamování, objednávání v restauraci, atd.
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Anglický jazyk

•

Způsob hodnocení žáků

podporujeme uvědomění a užití mezipředmětových vztahů - aplikace znalostí zeměpisu,
přírodopisu, matematiky (základní mat. operace, převod jednotek)
Kompetence komunikativní:
• nedílnou součástí výuky je práce ve dvojicích a menších skupinách, které plní zadané úkoly
• výsledky jsou prezentovány (před spolužáky), vystaveny (např. na nástěnkách) a u nejstarších žáků
i formou prezentace pro mladší žáky
• žáci mají možnost samostatné ústní i písemné prezentace (např. aktuální dění doma i ve světě,
svátky a výročí jsou probírány formou řízené diskuse)
• vyžadujeme využití mimoučebnicových zdrojů pro získávání informací – časopis, internet, knižní
zdroje
• ve výuce slovní zásoby i gramatiky hraje významnou roli simulace, hraní rolí a brainstorming
• třídy s intenzivní výukou a vybraní žáci ze tříd s klasickou výukou se mohou zúčastnit poznávacích
zájezdů do Velké Británie
Kompetence sociální a personální:
• některé projekty a aktivity jsou koncipovány přímo k rozvoji těchto kompetencí, a proto členy
skupin někdy určuje učitel
• diskutujeme o kulturních stereotypech a o zvycích a tradicích jednotlivých národů
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků při učení, při výuce využíváme hry
Kompetence občanské:
• diskutujeme o školním řádu (aplikace modálních sloves), o bezpečnosti silničního provozu, o
pravidlech slušného chování
• vedeme žáky ke zvládání praktických dovedností (vyplnění formuláře, psaní dopisu, mailu)
• srovnáváme lidové tradice anglicky mluvících i jiných zemí s českými
Kompetence pracovní:
• v rámci jednotlivých témat seznamujeme žáky s různými profesemi
• zejména v rámci rozšiřování slovní zásoby umožňujeme žákům podílet se na výrobě pomůcek do
výuky
Při hodnocení se přihlíží k úrovni všech jazykových dovedností (zvládnutí jednotlivých výstupů),
splnění konkrétních úkolů a požadavků vyučujícího, zapojení do týmové práce a aktivní práce v hodině. Na
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Název předmětu

Anglický jazyk
prvním stupni je kladen důraz více na receptivní než na produktivní jazykové dovednosti (je pak vyrovnáno
na druhém stupni).
Anglický jazyk

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
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se pojmenovává členy rodiny; ptá se jak se někdo jmenuje
kterými se v průběhu výuky setkal
a sám i odpovídá, pojmenovává části domu, přivítá se a
rozloučí se
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se pojmenovává základní školní potřeby; stručně
kterými se v průběhu výuky setkal
reprodukuje scénku dané lekce
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ptá se Co je to? A odpovídá It´s a…
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se Počítá od 1 do 10, přičítá po jedné a říká výsledek
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
ptá se Kolik? a odpovídá
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Učivo
jména rodinných příslušníků
Pozdravy a rozloučení.
Základní slovní zásoba na téma školní potřeby
Popis částí domu.
Anglický člen neurčitý + podstatné jméno.
Základní slovní zásoba na téma hračky; názvy
základních barev.
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
jména; slovesa obléknout a svléknout).
Číslovky od 1 do 10.
Přičítání po jedné.
Popis částí domu.
Číslovky od 1 do 10.
Základní číslovka + podstatné jméno.
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Anglický jazyk

1. ročník

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí příběhu z poslechu
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
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

přiřazuje číslovky z obrázku vyslovené číslovce

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám ukazuje na prstech čísla dle pokynů učitele
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 pojmenovává některé hračky a vyjadřuje jejich počet
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se popisuje barvy duhy;
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se rozezná a pojmenuje čtverec, kruh a trojúhelník
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

jména rodinných příslušníků

Pozdravy a rozloučení.
Základní slovní zásoba na téma školní potřeby
Popis částí domu.
Základní slovní zásoba na téma hračky; názvy
základních barev.
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
jména; slovesa obléknout a svléknout).
Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.
Číslovky od 1 do 10.

Přičítání po jedné.
Množné číslo vybraných podstatných jmen.
Množné číslo podstatných jmen. Základní číslovka +
barva + podstatné jméno.
Číslovky od 1 do 10.
Přičítání po jedné.
Základní slovní zásoba na téma hračky; názvy
základních barev.
Anglický neurčitý člen + barva + podstatné jméno.
Množné číslo podstatných jmen. Základní číslovka +
barva + podstatné jméno.
geometrické útvary
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Anglický jazyk

1. ročník

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí a používá rozkazy Přestaň a Buď tiše
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se napodobuje rozhovor dle poslechu
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

rozkazy

jména rodinných příslušníků
Pozdravy a rozloučení.

Základní slovní zásoba na téma školní potřeby
Popis částí domu.
Základní slovní zásoba na téma hračky; názvy
základních barev.
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
jména; slovesa obléknout a svléknout).
Přičítání po jedné.
Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.
aplikuje pravidla tvoření množného čísla
Množné číslo vybraných podstatných jmen.
Množné číslo podstatných jmen. Základní číslovka +
barva + podstatné jméno.
pojmenovává vybrané druhy oděvů dle obrázku nebo
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
praktické ukázky
jména; slovesa obléknout a svléknout).
rozlišuje různé druhy oblečení a spojuje je s barvami a Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
počtem, rozumí pokynům učitele, co si má obléci, svléci jména; slovesa obléknout a svléknout).
Množné číslo podstatných jmen. Základní číslovka +
barva + podstatné jméno.
vyjadřuje, které věci má oblíbené
sloveso Mít rád.
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Anglický jazyk

1. ročník

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se napodobuje rozhovor rodičů, kteří hledají své oblečení
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se pojmenovává předměty vážící se k oslavě narozenin
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
užívá vazbu Já mám…
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám reaguje na otázku Je to…?
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

jména rodinných příslušníků
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
jména; slovesa obléknout a svléknout).
Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.
Slovesa.
Vyjádření oblíbenosti určité věci, písně.
Slovesa být a mít.
jména rodinných příslušníků

Základní slovní zásoba na téma školní potřeby

Popis částí domu.
Základní slovní zásoba na téma hračky; názvy
základních barev.
Základní slovní zásoba na téma oblečení (podstatná
jména; slovesa obléknout a svléknout).
Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.
Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se zpívá píseň k narozeninám
kterými se v průběhu výuky setkal
ptá se kolik je člověku let a dokáže na dotaz odpovědět Základní slovní zásoba na téma oslava narozenin.
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám předvádí pohyb dle pokynu vyučujícího a sám tyto
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
pokyny dává spolužákům
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

rozkazy

Slovesa pohybu.
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Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-5-1-01 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
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
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
užívá slovní zásobu a základní fráze související s
koupáním a osobní hygienou

Učivo
Slovní zásoba a fráze na téma koupání a osobní
hygiena.

odpovídá na otázky týkající se vlastních dovedností

Can you? Yes, I can./No, I can't.

rozlišuje co je teplé, horké a studené a daná slova
přiřazuje psanému výrazu z učebnice

Slovní zásoba na téma jídlo.

užívá základní slovní zásobu na téma Vánoce

Základní slovní zásoba na téma Vánoce.
Porovnání vánočních oslav v ČR a Velké Británii.
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Anglický jazyk
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
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
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

2. ročník

popřeje jednoduchým způsobem k Vánocům

Základní slovní zásoba na téma Vánoce.

porovnává, jak se slaví Vánoce v Anglii a v naší zemi

Porovnání vánočních oslav v ČR a Velké Británii.

pojmenovává některá vybraná zvířata porovnává
anglická citoslovce vyjadřující hlasy zvířat s českými

Citoslovce k vybraným zvířatům.
Rozšíření slovní zásoby na téma zvířata.
popisuje umístění věcí v prostoru pomocí předložek in a Otázka Where's?
on
Předložky in a on
zpívá píseň dle psané předlohy a rozumí jejímu obsahu

Základní slovní zásoba na téma zvířata.
Vazba I can see…/I can´t see
Vazba I like/I don´t like

reprodukuje anglickou abecedu, srovnává ji s českou

Anglická abeceda

zapisuje písmena dle pokynů učitele

Anglická abeceda

hláskuje své jméno

Anglická abeceda

užívá nové názvy zvířat

Rozšíření slovní zásoby na téma zvířata.
Základní slovní zásoba na téma zvířata.
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Anglický jazyk

2. ročník

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
tvoří jednoduché věty I can see…/I can´t see
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám odpovídá zda zvířata umí běhat, šplhat nebo létat
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
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
v učebnici čte příběh a tvoří svůj vlastní
slova či slovního spojení
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
píše slova v pracovním sešitě
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
vede rozhovor na téma co zvířata umí a neumí
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
užívá slovní zásobu na téma škola
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Slovesa run / climb trees / fly.
Vazba I can see…/I can´t see

Slovesa run / climb trees / fly.

Rozšíření slovní zásoby na téma zvířata.
Vazba I can see…/I can´t see
Přivlastňovací zájmena my a your
Neurčitý člen a/ an.
Otázka Do you like…?
Slovní zásoba na téma jídlo.
Rozšíření slovní zásoby na téma zvířata.
Slovesa run / climb trees / fly.
Slovní zásoba na téma škola.
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Anglický jazyk
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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

2. ročník

spojuje podstatná jména s barvou

A red book, a blue book

počítá předměty a odpovídá na otázku Kolik?

Otázka How many?

vyjadřuje jednoduchým způsobem vlastnictví

Přivlastňovací zájmena my a your

rozlišuje použití neurčitého členu

Neurčitý člen a/ an.

rozumí a používá vlastnosti melodií a zvuků

Vlastnosti loud/ quiet; fast/ slow.

odpovídá na otázky, kolik má modrých pastelek, žlutých Otázka How many?
knih

užívá slovní zásobou na téma jídlo

Slovní zásoba na téma jídlo.

vyjadřuje, co má a nemá rád

Vazba I like/I don´t like
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Anglický jazyk
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
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
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
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

2. ročník

ptá na totéž ostatních

Otázka Do you like…?

rozlišuje které výrobky se získávají od krávy a které z
pole

Origin of food.

čte a rozumí příběhu v učebnici

Vazba I can see…/I can´t see

Vazba I like/I don´t like

Přivlastňovací zájmena my a your

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•

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

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

3. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá pozdravy

Učivo
pozdravy, dialog, barvy

představuje se

pozdravy, dialog, barvy

(I´m...)

prezentuje anglický dialog

pozdravy, dialog, barvy

vyjmenovává barvy a číslovky do 10

pozdravy, dialog, barvy
Číslovky 0 -10
Abeceda

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se hláskuje slova anglickou abecedou
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám reaguje na jednoduché otázky a pokyny
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Jednoduché anglické pokyny
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Anglický jazyk
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

3. ročník
rozeznává jednotné a množné číslo podstatných jmen

Jednotné a množné číslo podstatných jmen

pojmenovává předměty, které vidí ve třídě

Slovní zásoba na téma třída, číslovky 11 - 20

vyjmenovává a píše číslovky 11-20

Slovní zásoba na téma třída, číslovky 11 - 20

rozpoznává běžná anglická jména

Popis osoby, části obličeje a části těla, popis kamaráda

tvoří jednoduché věty

(I´m...)

Sloveso to be (it) - otázka, zápor, krátké odpovědi,
sloveso to be

užívá jednoduché věty pro popis osoby

Popis osoby, přídavná jména vyjadřující vlastnosti lidí

používá vazbu I like

Popis osoby, přídavná jména vyjadřující vlastnosti lidí

rozšíří si slovní zásobu na téma rodina

Popis osoby, přídavná jména vyjadřující vlastnosti lidí

reaguje na otázku: Kolik je ti let?

Číslovky do 100
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Anglický jazyk
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

3. ročník

Vyjmenovává a píše číslovky 21 -100

Číslovky do 100

jednoduchými větami charakterizuje svůj dům či byt

Popis domu a bytu, slovní zásoba na téma domov a
bydlení.

odpovídá na otázku: Odkud jsi?

Sloveso to be (I, you) - otázka

Zájmena osobní a přivlastňovací . Vazba: Where are
you from? Opakování slovesa to be

hovoří o svých oblíbených hračkách

Slovní zásoba na téma hračky, neurčitý člen (a, an)

odpovídá na otázku: Kde je…?

Sloveso to be ( he, she)
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Anglický jazyk
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
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

3. ročník
vyjmenovává hračky ve svém pokoji

Slovní zásoba na téma hračky, neurčitý člen (a, an)

vyhledává rozdíly na obrázku

Zápor, krátké odpovědi
místní předložky
Vazba there is, there are

používá slovní zásobu na téma lidé

Zájmena his a her

pojmenovává anglicky části lidského těla

Zájmena osobní a přivlastňovací . Vazba: Where are
you from? Opakování slovesa to be

stručně popisuje sám sebe a svého kamarád

Vyplňování osobních údajů, sloveso to have got

vyplňuje formulář s osobními údaji

Vyplňování osobních údajů, sloveso to have got

užívá slovní zásobu na téma domácí zvířátka

Popis zvířete, slovní zásoba na téma domácí mazlíčci
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Anglický jazyk
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
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-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

3. ročník
hovoří o svých mazlíčcích a popisuje anglicky zvíře

Popis zvířete, slovní zásoba na téma domácí mazlíčci

porovnává informace o domácích mazlíčcích ve Velké
Británii a v ČR

Popis zvířete, slovní zásoba na téma domácí mazlíčci

porovnává informace o vánočních zvycích ve Velké
Británii a Americe s českými zvyky

Slovní zásoba a různé zajímavosti na téma Vánoce,
rozdíly ve slavení Vánoc v různých zemích, vánoční
koledy

píše vánoční přání

Slovní zásoba a různé zajímavosti na téma Vánoce,
rozdíly ve slavení Vánoc v různých zemích, vánoční
koledy

rozumí textu na dané téma v učebnici

Popis osoby, části obličeje a části těla, popis kamaráda
Popis osoby, přídavná jména vyjadřující vlastnosti lidí
Popis domu a bytu, slovní zásoba na téma domov a
bydlení.
Slovní zásoba na téma hračky, neurčitý člen (a, an)
Popis zvířete, slovní zásoba na téma domácí mazlíčci

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Anglický jazyk

4. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
používá pozdravy a představuje sebe i svého kamaráda rozkazy

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
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
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám dává rozkazy třídě
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a popisuje na dané téma
vizuální předlohy
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
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
tvoří jednoduché oznamovací věty i otázky
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

rozkazy

části oblečení
vzhled oblečení

popis obrázku

popis obrázku
přivlastňovací s

roční období
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Anglický jazyk
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-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
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-5-2-01 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
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

4. ročník
časové výrazy

píše o svých koníčcích

přítomný prostý čas
činnosti během dne a rutina

mluví o svých končících

přítomný prostý čas
činnosti během dne a rutina

ptá se komu co patří a na podobné otázky odpovídá

přivlastňovací s

říká co kdo umí/neumí a na totéž se ptá

sloveso Can

ovládá novou slovní zásobu

slovní zásoba rodina
slovní zásoba schopnosti
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CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

4. ročník
sporty
hudební nástroje

slovní zásoba jídlo, pití a tradiční anglická snídaně
počasí
druhy knih a filmů
názvy školních předmětů
názvy států
národnosti
jazyky
povolání
velikonoční slovní zásoba
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se říká co lidé v Británii rádi/neradi jedí, diskutuje na téma slovní zásoba jídlo, pití a tradiční anglická snídaně
kterými se v průběhu výuky setkal
, rozumí kdo co má a nemá rád
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
slovesa like, love, hate
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
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
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4. ročník

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám používá slovesa ve všech typech vět
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
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
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-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
rozumí mluvenému i psanému textu na dané téma
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a píše o činnostech svého volného času
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

ptá se kolik je hodin

přítomný prostý čas

sloveso Can

slovesa like, love, hate
sloveso have got

vzhled oblečení
přítomný prostý čas

činnosti během dne a rutina

časové výrazy
přítomný prostý čas
činnosti během dne a rutina
časové výrazy
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CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

4. ročník
používá správně časové předložky

rozdíl mezi britským a českým časem
roční období
rozdíl mezi britským a českým časem

předložky In, On

přítomný průběhový čas
sloveso nosit na sobě

hádá osobu dle popisu oblečení

přítomný průběhový čas

sloveso nosit na sobě

říká kde bydlí a odkud pochází

předložky místa

rozumí právě prováděným činnostem, popisuje, co se
právě děje nebo dělá

přítomný průběhový čas
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4. ročník

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
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-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
zapojí se do rozhovoru o profesi rodičů či jiných
příbuzných
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a používá vazbu THERE IS/ARE
vizuální předlohy
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
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

přítomný prostý čas
popis obrázku
předložky místa

there is/are vazba

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se popisuje svůj školní rozvrh, školní předměty a co se v
kterými se v průběhu výuky setkal
nich dělá
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

Učivo
Řadové číslovky
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CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
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-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně

5. ročník
popisuje trávení volného času

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t

ptá se jak někdo tráví svůj volný čas

Přítomný prostý čas

rozumí rozhovoru o volném čase

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t

vede rozhovor na téma volný čas a škola

Přítomný prostý čas

vyjadřuje, že někdo něco chce dělat

Sloveso want to (oznámení, zápor, otázka)

vypráví, kdo čím chce být

Sloveso want to (oznámení, zápor, otázka)

rozumí poslechu o průběhu vyučovací hodiny

Přítomný průběhový čas
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a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

5. ročník

vyjadřuje, že by rád něco dělal ve všech osobách

Sloveso would like (oznámení, otázka)

objednává si v restauraci a ptá se druhých
ovládá slovní zásobu na téma nakupování, kterou
vyhledává ve slovníku
odpovídá kolik co stojí

Sloveso would like (oznámení, otázka)
Předložky místa

ptá se kolik co stojí
rozumí a používá slovní zásobu obchodů

Ceny
Názvy obchodů

Ceny
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CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, 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
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
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-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
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

5. ročník
rozumí popisu umístění obchodu

Předložky místa

sdělí jak jsou v ulici umístěny obchody

Předložky místa

určuje datum

Řadové číslovky

ovládá názvy měsíců a ročních období

Měsíce

používá řadové číslovky

Řadové číslovky

formuluje, kdy se narodil, a na totéž se ptá spolužáků

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t
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5. ročník

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých popisuje dějepisné události
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a napíše pozvánku na narozeninovou oslavu
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

ptá se kde kdo byl a také tak odpovídá

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
užívá sloveso have v minulém prostém čase v
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
oznamovací větě
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
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se popisuje zvířata, kde a jak žijí
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých popisuje cestu a farmu
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí mluvenému slovu kudy se směrovat v ZOO
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se

Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
otázka)

Sloveso would like (oznámení, otázka)
Řadové číslovky
Měsíce
Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
otázka)
Sloveso have v minulém prostém čase v oznamovací
větě

kontinenty
Zvířata
Předložky místa

Předložky místa
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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
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-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
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

5. ročník

rozumí písemnému i ústnímu popisu zvířat a jejich
charakteristice

Zvířata

ptá se kde zvířata žijí
krátce odpovídá kladně i záporně na otázky BYL/A

Zeměpisné výrazy
Minulý prostý slovesa was/were (oznámení, zápor,
otázka)
Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t
Nepravidelná slovesa

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-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
zeptá se a odpoví co bylo před x lety nebo minulý
týden/ měsíc atd
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
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-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
v minulém čase vyjadřuje, co uměl, měl a kde byl
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

Otázky v minulosti
Nepravidelná slovesa

Sloveso have v minulém prostém čase v oznamovací
větě
Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t

572

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Anglický jazyk

5. ročník

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-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
na totéž se ptá jiných členů rodiny

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí popisu osob a jejich minulosti
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
vede rozhovor na téma minulosti a schopností
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-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
tvoří minulý čas určitých sloves
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
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

Nepravidelná slovesa

Sloveso have v minulém prostém čase v oznamovací
větě
Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t
Nepravidelná slovesa
Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t

Nepravidelná slovesa

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t
Nepravidelná slovesa

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t
Pravidelná slovesa (minulý čas oznamovací, tázaci,
krátké odpovědi)
Nepravidelná slovesa

573

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Anglický jazyk
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-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
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
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

5. ročník

hovoří o tom, co měl rád, neměl rád, nesnášel, hrál, šel, Pravidelná slovesa (minulý čas oznamovací, tázaci,
viděl a koupil
krátké odpovědi)
užívá ve větách minulý čas k popisu osob

Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t

Pravidelná slovesa (minulý čas oznamovací, tázaci,
krátké odpovědi)

ptá se a odpovídá na minulost

vyjadřuje blízkou budoucnost pomocí slovesa going to

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých popisuje a sestavuje svůj časový plán
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
ptá se na časový plán spolužáků
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
rozumí časovým plánům jiných osob
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se

Nepravidelná slovesa
Minulost was/ were, had/ didn´t have, could/ couldn´t
Otázky v minulosti
Pravidelná slovesa (minulý čas oznamovací, tázaci,
krátké odpovědi)
Nepravidelná slovesa
Přítomný průběhový čas
Sloveso going to (vyjádření blízké budoucnosti, otázka,
krátká odpověď)
Přítomný průběhový čas
Sloveso going to (vyjádření blízké budoucnosti, otázka,
krátká odpověď)
Aktivity o prázdninách
Aktivity o prázdninách
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5. ročník

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se pojmenovává evropské země, jazyky a národnosti, které Zeměpisné výrazy
kterými se v průběhu výuky setkal
si hledá ve slovníku
kontinenty
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
mluví o své rodné zemi
Přítomný prostý čas
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
ptá se cizince na jeho zemi původu a rodný jazyk
Předložky místa
Zeměpisné výrazy
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
vypráví o Velké Británii a USA, Kanadě a Austrálii
Zeměpisné výrazy
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
Popis VB a USA, Kanady a Austrálie
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám odpovídá na otázky o VB a USA, Kanadě a Austrálii
Zeměpisné výrazy
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
vyplní formulář se svými osobními údaji
Aktivity o prázdninách
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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-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
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
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Vnímá a rozumí obsahu sdělovaného

Učivo
Sloveso TO BE

Adekvátně reaguje, používá krátké odpovědi

Sloveso TO BE

Požádá o základní informace a sám je poskytuje v
každodenním životě

Přítomný prostý čas- kladný, negativ a otázky

Jednoduchou formou požádá o informace z
každodenního života

Přítomný prostý čas- kladný, negativ a otázky

Opírá se o známou slovní zásobu

Přítomný prostý čas- kladný, negativ a otázky

Odvozuje význam nových slov z kontextu

Slovesa s -ing
Výrazy počasí

Sdělí ústně i písemně základní informace o sobě a
okolním světě

Přivlastňovací a osobní zájmena
Popis obrázku
Rozpoznání času přítomného průběhového a prostého
Popis vzhledu
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6. ročník

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Konverzuje v jednodušších větách s učitelem i spolužáky
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích na dané téma
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
Čte přiměřeně obtížný text
volném čase a dalších osvojovaných tématech

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Seznamuje se s fonetickými pravidly jazyka
jednoduchých každodenních autentických materiálech

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

Vnímá správnou intonaci

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

Vnímá obsah textu, při čtení se opírá o známou slovní
zásobu, využívá případné vizuální opory

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

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech

Rodina
WH otázky

Přítomný čas průběhový
Slovní zásoba- prázdniny, cestování
Blízká budoucnost - kladná, záporná, otázka
Neplánovaná budoucnost- predikce
Přivlastňovací ´s
Ukazovací zájmena
Tvoření plánu a návrhů
Popis oslav
Zájmena - object pronouns
Tázací otázky
Státy
Druhý stupeň přídavných jmen
kontinenty
Slovní zásoba- jídlo a pochutiny
Počitatelnost podstatných jmen
Použití slov- some, any, much, many, a lot of
Formulace objednávky v kavárně
Nabídka a slib
Spojky A / Nebo
Divoká zvířata- názvy, vlastnosti
Stupňování přídavných jmen- 3. stupeň
Sloveso CAN pro schopnost
Slovní zásoba na téma škola a školní předměty
Psaní emailu
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6. ročník
Dle potřeby vyhledává ve škole i doma neznámá
slovíčka v různých typech slovníků, na Internetu, v
mobilním telefonu, v osobním diář
Zjišťuje význam slov, výslovnost, hláskování, použití
slova v ustálených slovních spojeních

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše Používá jednoduché věty, kterými reaguje na sdělení
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

Fráze There was/were
Minulý čas prostý
Přídavná jména k tématu zdraví
Slovní zásoba- sport
Psaní letáku
Rozkazy

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
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Anglický jazyk
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
Chápe obsah sdělovaného

Učivo
přivlastňovací zájmena
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7. ročník

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

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

Adekvátně reaguje, myšlenky vyjadřuje jednoduchými
větami

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

Opírá se o známou slovní zásobu

vazba There is/ are
sloveso mít
přítomný průběhový čas
online a telefonická komunikace
shrnutí dotazníku
porozumění textu na téma
minulý prostý čas
minulý čas průběhový
I. typ podmínkových vět
porozumění textu písně
budoucí čas
psaní poznámek dle poslechu
předpřítomný čas
sloveso mít
dávání návrhů
přítomný průběhový čas
online a telefonická komunikace
minulý prostý čas
vedení konverzace na dané téma se všemi vhodnými
výrazy
předpřítomný čas
rodinní příslušníci
školní slovní zásoba
vazba There is/ are
trávení volného času
vyprávění o minulé události
popis obrázku, fotografie
míry
povolání
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7. ročník
schopnosti
hudební nástroje
pocity
zdraví, úrazy
shrnutí dotazníku
porozumění textu na téma

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
Odvozuje význam nových slov z kontextu
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Požádá o základní informace z běžného života a sám je v sloveso mít
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích jednoduchých větách poskytuje
přítomný prostý čas
dávání návrhů
přítomný průběhový čas
online a telefonická komunikace
minulý prostý čas
vedení konverzace na dané téma se všemi vhodnými
výrazy
I. typ podmínkových vět
modální slovesa
budoucí čas
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
Konverzuje s učitelem a spolužáky na dané téma
přítomný průběhový čas
volném čase a dalších osvojovaných tématech
minulý prostý čas
minulý čas průběhový
vedení konverzace na dané téma se všemi vhodnými
výrazy
I. typ podmínkových vět
budoucí čas
předpřítomný čas
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
Vyjadřuje se ústně i písemně- podává základní
vazba There is/ are
volném čase a dalších osvojovaných tématech
informace o sobě, svém volném čase a okolním světě
tvoření webové stránky, blogu, emailu
online a telefonická komunikace
minulý prostý čas
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7. ročník

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše Soustředí se na nejdůležitější informace
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Čte přiměřeně obtížný text
jednoduchých každodenních autentických materiálech

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Rozšiřuje si znalosti fonetických pravidel
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Reprodukuje správnou intonaci
jednoduchých každodenních autentických materiálech

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

Reprodukuje obsah textu, při čtení se opírá o klíčovou
slovní zásobu, využívá případné vizuální opory

vyprávění o minulé události
minulý čas průběhový
instrukce a bezpečnost
budoucí čas
předpřítomný čas
sloveso mít
tvoření webové stránky, blogu, emailu
online a telefonická komunikace
shrnutí dotazníku
porozumění textu na téma
popis události
biografie
organizování události
vazba There is/ are
sloveso mít
porozumění textu na téma
minulý prostý čas
minulý čas průběhový
I. typ podmínkových vět
tvoření přídavných jmen a příslovcí
stupňování přídavných jmen
dávání návrhů
online a telefonická komunikace
vedení konverzace na dané téma se všemi vhodnými
výrazy
I. typ podmínkových vět
porozumění textu písně
psaní poznámek dle poslechu
předpřítomný čas
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7. ročník

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

Pracuje se základními informacemi

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

Chápe obsah čteného textu nebo konverzace

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

Vyhledává ve škole i doma neznámá slovíčka v různých
typech slovníků, na Internetu, v mobilním telefonu, v
osobním diáři

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

Používá jednoduché věty, kterými reaguje na sdělení

sloveso mít
tvoření webové stránky, blogu, emailu
přítomný průběhový čas
shrnutí dotazníku
biografie
budoucí čas
organizování události
sloveso mít
přítomný průběhový čas
online a telefonická komunikace
porozumění textu na téma
minulý prostý čas
minulý čas průběhový
I. typ podmínkových vět
předpřítomný čas
rodinní příslušníci
školní slovní zásoba
míry
povolání
schopnosti
instrukce a bezpečnost
hudební nástroje
pocity
zdraví, úrazy
sloveso mít
dávání návrhů
přítomný průběhový čas
online a telefonická komunikace
minulý prostý čas
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7. ročník
minulý čas průběhový
vedení konverzace na dané téma se všemi vhodnými
výrazy
popis události
I. typ podmínkových vět
instrukce a bezpečnost
předpřítomný čas
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 - Rozvoj schopností poznávání
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
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
pocity lidí
popis cesty
Slovní zásoba na téma sport, zdravý životní styl
Londýn - jeho pamětihodnosti, systém metra
téma rozdílných národností
popis osob
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8. ročník

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

Adekvátně reaguje

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

V odpovědích vyjadřuje svůj názor

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

Opírá se o známou slovní zásobu

Téma trávení volného času
podmínkové věty typu I a II
slovesa se dvěma předměty
gerundium jako podmět, předmět (po slovesech like,
love, hate, enjoy) a po předložkách (good at, bad at
dream about, think of)
potkávání nových lidí
pocity lidí
popis cesty
Slovní zásoba na téma sport, zdravý životní styl
tázací dovětky
Téma trávení volného času
slovesa se dvěma předměty
gerundium jako podmět, předmět (po slovesech like,
love, hate, enjoy) a po předložkách (good at, bad at
dream about, think of)
Život ve městě
vyjadřování toho, co se smí a nesmí dělat (vazba to be
allowed to)
vyjadřování budoucnosti (plánované aktivity, náhlé
rozhodnutí)
podmínkové věty typu I a II
gerundium jako podmět, předmět (po slovesech like,
love, hate, enjoy) a po předložkách (good at, bad at
dream about, think of)
téma stěhování
Slovní zásoba na téma sport, zdravý životní styl
Londýn - jeho pamětihodnosti, systém metra
popis osob
Téma trávení volného času
telefonování a zanechání zprávy
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8. ročník

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
Odvozuje význam nových slov z kontextu
téma stěhování
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně V jednoduché konverzaci žádá o běžné informace a sám minulý čas prostý
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích je poskytuje
předpřítomný čas
pocity lidí
popis cesty
Londýn - jeho pamětihodnosti, systém metra
vyjadřování toho, co se smí a nesmí dělat (vazba to be
allowed to)
popis osob
Téma trávení volného času
telefonování a zanechání zprávy
podmínkové věty typu I a II
slovesa se dvěma předměty
použití předpřítomného času
gerundium jako podmět, předmět (po slovesech like,
love, hate, enjoy) a po předložkách (good at, bad at
dream about, think of)
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Žádá vhodnou formou o informace z každodenního
popis cesty
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích života
popis osob
tázací dovětky
telefonování a zanechání zprávy
podmínkové věty typu I a II
použití předpřítomného času
gerundium jako podmět, předmět (po slovesech like,
love, hate, enjoy) a po předložkách (good at, bad at
dream about, think of)
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
Konverzuje s učitelem a spolužáky na dané téma
téma stěhování
volném čase a dalších osvojovaných tématech
potkávání nových lidí
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8. ročník

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše Vlastními slovy vyjádří podstatu textu
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Čte přiměřeně obtížný text
jednoduchých každodenních autentických materiálech

pocity lidí
popis cesty
Slovní zásoba na téma sport, zdravý životní styl
minulý čas průběhový
vyjadřování toho, co se smí a nesmí dělat (vazba to be
allowed to)
tázací dovětky
Téma trávení volného času
použití předpřítomného času
gerundium jako podmět, předmět (po slovesech like,
love, hate, enjoy) a po předložkách (good at, bad at
dream about, think of)
minulý čas prostý
předpřítomný čas
vztažné věty
téma rozdílných národností
vyjadřování budoucnosti (plánované aktivity, náhlé
rozhodnutí)
Téma trávení volného času
slovesa se dvěma předměty
Život zvířat
minulý čas prostý
předpřítomný čas
Slovní zásoba na téma sport, zdravý životní styl
minulý čas průběhový
Londýn - jeho pamětihodnosti, systém metra
Život ve městě
vyjadřování toho, co se smí a nesmí dělat (vazba to be
allowed to)
popis osob
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8. ročník

Téma trávení volného času
podmínkové věty typu I a II
použití předpřítomného času
Život zvířat
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Seznamuje se s fonetickými pravidly jazyka
zvratná zájmena
jednoduchých každodenních autentických materiálech
téma rozdílných národností
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Používá správnou intonaci.
potkávání nových lidí
jednoduchých každodenních autentických materiálech
tázací dovětky
telefonování a zanechání zprávy
Základní rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
Rozumí obsahu textu, při čtení se opírá o známou slovní minulý čas prostý
vyhledá v nich požadované informace
zásobu, využívá případné vizuální opory, rozlišuje
předpřítomný čas
podstatné a okrajové informace
pocity lidí
zástupné one/ones
Slovní zásoba na téma sport, zdravý životní styl
minulý čas průběhový
téma objevy a vynálezy
Londýn - jeho pamětihodnosti, systém metra
zvratná zájmena
vyjadřování toho, co se smí a nesmí dělat (vazba to be
allowed to)
téma rozdílných národností
popis osob
Téma trávení volného času
podmínkové věty typu I a II
slovesa se dvěma předměty
téma USA – zeměpis, způsob života, stravovací návyky
použití předpřítomného času
Život zvířat
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8. ročník

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

Shrnuje a zaznamenává základní informace

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

Shrne v přiměřeném rozsahu čtený text nebo obsah
konverzace

gerundium jako podmět, předmět (po slovesech like,
love, hate, enjoy) a po předložkách (good at, bad at
dream about, think of)
minulý čas prostý
předpřítomný čas
vyjadřování toho, co se smí a nesmí dělat (vazba to be
allowed to)
popis osob
vyjadřování budoucnosti (plánované aktivity, náhlé
rozhodnutí)
Téma trávení volného času
Život zvířat
gerundium jako podmět, předmět (po slovesech like,
love, hate, enjoy) a po předložkách (good at, bad at
dream about, think of)
minulý čas prostý
předpřítomný čas
vztažné věty
minulý čas průběhový
zvratná zájmena
vyjadřování toho, co se smí a nesmí dělat (vazba to be
allowed to)
téma rozdílných národností
popis osob
vyjadřování budoucnosti (plánované aktivity, náhlé
rozhodnutí)
Téma trávení volného času
podmínkové věty typu I a II
použití předpřítomného času
Život zvířat
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CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

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

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

8. ročník
gerundium jako podmět, předmět (po slovesech like,
love, hate, enjoy) a po předložkách (good at, bad at
dream about, think of)
Běžně vyhledává ve škole i doma neznámá slovíčka v
téma stěhování
různých typech slovníků, na Internetu, v mobilním
téma objevy a vynálezy
telefonu, v osobním diáři
popis osob
téma USA – zeměpis, způsob života, stravovací návyky
Základní rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou
Samostatně si ověřuje význam slov, výslovnost,
téma stěhování
hláskování, použití slova v ustálených slovních spojeních Slovní zásoba na téma sport, zdravý životní styl
téma USA – zeměpis, způsob života, stravovací návyky
Základní rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou
Vyjadřuje ústně i písemně informace o sobě a okolním minulý čas prostý
světě
předpřítomný čas
vztažné věty
téma objevy a vynálezy
popis osob
vyjadřování budoucnosti (plánované aktivity, náhlé
rozhodnutí)
podmínkové věty typu I a II
slovesa se dvěma předměty
Život zvířat
gerundium jako podmět, předmět (po slovesech like,
love, hate, enjoy) a po předložkách (good at, bad at
dream about, think of)
Sděluje a obhajuje svůj názor na dané téma
téma objevy a vynálezy
Život ve městě
téma rozdílných národností
vyjadřování budoucnosti (plánované aktivity, náhlé
rozhodnutí)
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8. ročník
telefonování a zanechání zprávy

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 - Rozvoj schopností poznávání
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
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Adekvátně reaguje, vyjadřuje a odůvodňuje svůj názor

Učivo
předpřítomný čas
předminulý čas
trpný rod
přímá a nepřímá řeč
vedlejší věty příslovečné časové
spojky - when, while, after, as soon as, before, until,
till
plány do budoucna
posun časů v nepřímé řeči
budoucí čas s will a going to
zdvořilostní otázky
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9. ročník

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

Opírá se o známou slovní zásobu

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

Odvozuje význam nových slov z kontextu

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Navazuje konverzaci, žádá o běžné informace a sám je
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích poskytuje

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně Obhajuje svůj názor, zaujímá stanovisko, řeší
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích problémové situace
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Navazuje jednoduchou konverzaci

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

Vhodnou formou zjišťuje informace týkající se
každodenního života

spojky - when, while, after, as soon as, before, until,
till
plány do budoucna
spojky - when, while, after, as soon as, before, until,
till
opisování významu slov
spojky - when, while, after, as soon as, before, until,
till
čtení a porozumění nápisům
předpřítomný čas
předminulý čas
trpný rod
přímá a nepřímá řeč
zdvořilostní otázky
plány do budoucna
převádění otázek do nepřímé řeči
budoucí čas s will a going to
přímá a nepřímá řeč
vedlejší věty příslovečné časové
strukturalizace názorů pomocí myšlenkové mapy
předpřítomný čas
předminulý čas
trpný rod
přímá a nepřímá řeč
vedlejší věty příslovečné časové
plány do budoucna
posun časů v nepřímé řeči
budoucí čas s will a going to
předpřítomný čas
předminulý čas
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9. ročník

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše Interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text nebo
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
obsah konverzace

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Čte přiměřeně obtížný text
jednoduchých každodenních autentických materiálech

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Seznamuje se s fonetickými pravidly jazyka
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Dbá na správnou intonaci
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

trpný rod
vedlejší věty příslovečné časové
budoucí čas s will a going to
předpřítomný čas
předminulý čas
trpný rod
přímá a nepřímá řeč
vedlejší věty příslovečné časové
plány do budoucna
posun časů v nepřímé řeči
převádění otázek do nepřímé řeči
budoucí čas s will a going to
předpřítomný čas
předminulý čas
trpný rod
přímá a nepřímá řeč
plány do budoucna
budoucí čas s will a going to
opisování významu slov

spojky - when, while, after, as soon as, before, until,
till
převádění otázek do nepřímé řeči
Rozumí obsahu textu, při čtení se opírá o známou slovní předpřítomný čas
zásobu, využívá případné vizuální opory
předminulý čas
trpný rod
přímá a nepřímá řeč
vedlejší věty příslovečné časové
spojky - when, while, after, as soon as, before, until,
till
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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-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

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

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

9. ročník
plány do budoucna
čtení a porozumění nápisům
budoucí čas s will a going to
Rozlišuje podstatné a okrajové informace, třídí, shrnuje plány do budoucna
a zaznamenává důležité informace
Vlastními slovy vyjadřuje podstatu textu, zhodnotí ho, předpřítomný čas
zaujímá stanovisko
předminulý čas
trpný rod
přímá a nepřímá řeč
plány do budoucna
posun časů v nepřímé řeči
převádění otázek do nepřímé řeči
budoucí čas s will a going to
Je zvyklý vyhledávat ve škole i doma neznámá slovíčka v práce se slovníkem
různých typech slovníků, na Internetu, v mobilním
opisování významu slov
telefonu, v osobním diáři
čtení a porozumění nápisům
Obohacuje si slovní zásobu, učí se správnou výslovnost, práce se slovníkem
hláskování, použití slova v ustálených slovních spojeních opisování významu slov
čtení a porozumění nápisům
Vyjadřuje ústně i písemně základní informace o sobě a předpřítomný čas
okolním světě
předminulý čas
trpný rod
přímá a nepřímá řeč
budoucí čas s will a going to
Zaujímá a obhajuje svůj názor k dané problematice
zdvořilostní otázky
vedlejší věty příslovečné časové
strukturalizace názorů pomocí myšlenkové mapy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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

5.3.3 Německý jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný

12

Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Ve výuce německého jazyka se žáci naučí domluvit se jednoduchým způsobem v běžných
každodenních situacích. Naučí se plynule a foneticky správně číst texty přiměřeného rozsahu. Zvládnou
porozumění obsahu jednoduchých textů a zřetelně vyslovované promluvy. Naučí se sestavovat jednoduchá
sdělení v souvislosti s probíranými tematickými okruhy. Osvojí si dovednost reprodukovat obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy a konverzace.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Německý jazyk se vyučuje na 2. stupni od 6.-9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Výuka
předmětu (specifické informace o předmětu probíhá ve třídách zpravidla dělených na 2 skupiny /závisí na počtu žáků ve třídě/.
důležité pro jeho realizaci)
Žáci, kteří se v 1. - 5. ročníku vzdělávali dle ŠVP - bilingvní a pokračují dle ŠVP - rozšířená výuka jazyků,
mají v 6. - 9. ročníku časovou dotaci Anglického jazyka tři hodiny týdně a Německého jazyka čtyři hodiny
týdně.
Integrace předmětů
• Další cizí jazyk
Kompetence k učení:
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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

Německý jazyk

•

zařazujeme do výuky prvky daltonské výuky- žáci se učí pracovat samostatně, ve skupinách na
zadaném úkolu, svou práci hodnotí, vzájemně kontrolují a porovnávají, diskutují o eventuelních
chybách
• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků, doplňovací cvičení – porovnávání řešení žáka
s řešením správným, oprava chyb na základě porozumění, další práce s chybou
• zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků ( vytváření dialogů dle
vzoru, jazykové hry, ...)
• zadáváme žákům motivační domácí úkoly (zaměřené na reálný život, na jejich vlastní zájmy,
propojení s mimoškolními akcemi školy)
• požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů
• umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty (besídky pro rodiče,
vystoupení na školních akcích)
Kompetence k řešení problémů:
• umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení (např.
vyvození neznámého gramatického jevu na základě jeho opakování ve větším množství příkladových
vět)
• vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace blízké životu (např. příprava na výjezd školy
nebo setkání s žáky z partnerské školy, žák může využít získaných znalostí k samostatnému řešení
problémů v cizojazyčném prostředí, zvyšuje se tak motivace k tomu, aby byl na tyto situace
připraven a jazykově vybaven)
• nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i
využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti (matematické úkoly, porozumění
cizojazyčným návodům, recepty, atd.)
• žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů (kontrolní písemné práce)
• ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky
zvládají
Kompetence komunikativní:
• klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování (pomoc žáků prospěchově silnějších
žákům slabším- namixované skupiny, žák učí žáka)
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Název předmětu

Německý jazyk

•

zařazení komunikativních činností (např. komunikativní kruh, diskuze nad aktuálními problémy,
jazykové hry, atd.) v úvodu hodiny
• využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků, prezentace výsledků skupinové práceplakát, myšlenková mapa (přiměřené k věku žáků)
• uplatňujeme ve výuce brainstorming (v úvodu hodiny) simulace, hraní rolí (rozhovor, scénka,
divadlo-dramatizace příběhu)
• důraz klademe na prožitkové vyučování (využití nabytých vědomostí v praxi)
• navození situací, kdy je nutné porozumění, komunikace, vyžadujeme uplatnění znalostí cizího jazyka
(rozvoj komunikace v cizím jazyce), a to nejen při výuce, ale i při výměnných návštěvách poznávacích
pobytových zájezdech, besedách
• zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou
populací (spolupráce a společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost).
Kompetence sociální a personální:
• volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících
kvalit, individuální požadavky na jednotlivé žáky - snaha o dosažení osobního maxima, volení úkolů
umožňujících vzájemnou inspiraci
• od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a
nutnost vzájemné pomoci (práce v různých skupinách, někdy na základě losu – hodnocení v rámci
celé skupiny/silnější pomáhají slabším)
• vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině
(všichni členi skupiny jsou aktivní, každý musí být užitečný ve snaze dosáhnout společného cíle),
vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu (dvojice, skupiny, třída,
škola)
• využíváme diskusního kruhu, panelové diskuse, řízené diskuse, prezentace názorů žáků
• učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě (příprava setkávání), vzájemnou pomoc
při učení
• žákům je poskytována možnost dle vlastního uvážení projevit své pocity a nálady
• do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny (u příležitosti svátků jak českých, tak
německých), prvky daltonské výuky, kooperativní vyučování
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Název předmětu

Německý jazyk

•

Způsob hodnocení žáků

výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) - využíváno je
prožitkové vyučování
• ve výuce jsou využívány jazykové hry, na jejichž tvorbě se podílejí také sami žáci (příprava činnosti
pro spolužáky - křížovka, rébus, slovní hra, atd.)
• v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starších a mladších
žáků, akce pro rodiče a veřejnost
Kompetence občanské:
• vytváření některých pravidel třídy v německém jazyce (např. při návštěvě žáků ze zahraniční školy)
• komunikativní kruh - možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění, vyjádřit vlastní názor) ve výuce je
používána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení, využíváme
prožitkové vyučování
• zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života;
• organizujeme celoškolní projektové dny, zapojujeme se do mezinárodních projektů
• na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí
• pořádáme akce připomínající lidové tradice (vánoční den, velikonoční den) jak české, tak tradice
německy mluvících zemí, tradice srovnáváme, hledáme společné a odlišné znaky
Kompetence pracovní:
• motivujeme žáky k plnění dobrovolných domácích úkolů, podněcujeme zájem o jazyk, prezentujeme
německý jazyk jako nástroj k širšímu vnímání světa, jako prostředek k získávání informací
• možnost volby je u žáků rozvíjena již na 1. stupni, a to hlavně díky daltonské výuce, na 2. stupni
volbou volitelných předmětů, kroužků
• získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým životem
• zdůrazňujeme uplatnění jazyka v různých pracovních profesích, na konkrétních příkladech (diskuze,
dialog, exkurze, hraní rolí, ...) si ukazujeme, jak může být znalost cizího jazyka v budoucím povolání
užitečná
• žádnou prací žáky netrestáme
Při hodnocení výstupů /klasifikaci/ je kladen důraz na ústní i písemný projev žáků, na konverzaci
s vyučujícím, rodilým mluvčím a ve skupině žáků. Hodnotí se aktivita a zapojení do týmové práce. Ve výuce
jsou zohledňováni žáci se specifickými vadami. Žáci, kteří se zajímají o německý jazyk, se mohou zúčastňovat
konverzačních a literárních soutěží, mají možnost skládat zkoušku Deutsches Sprachdiplom I .
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Německý jazyk
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
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
/např. o osobách, prostředí, v němž žije/ v pomalu a
výslovností a reaguje na ně
zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého,
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho
samotného, dalších osob a prostředí, v němž žije

Učivo
rodina, rodinní příslušníci

škola a školní předměty
volný čas, záliby
slovosled ve větě oznamovací, tázací
časování některých pravidelných sloves v přítomném
čase
časování sloves haben, sein v přítomném čase
časování některých nepravidelných sloves
číslovky 0 až 100
přivlastňovací zájmena mein, dein
1.a 4. pád podstatných jmen
člen určitý a neurčitý
zájmeno kein
rodina, rodinní příslušníci
volný čas, záliby
povolání
slovosled ve větě oznamovací, tázací
časování některých pravidelných sloves v přítomném
čase
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Německý jazyk

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

6. ročník
časování sloves haben, sein v přítomném čase
časování některých nepravidelných sloves
číslovky 0 až 100
přivlastňovací zájmena mein, dein
1.a 4. pád podstatných jmen
člen určitý a neurčitý
zájmeno kein
krátce pohovoří na osvojené téma
rodina, rodinní příslušníci
škola a školní předměty
volný čas, záliby
roční období, měsíce, dny v týdnu
povolání
slovosled ve větě oznamovací, tázací
časování některých pravidelných sloves v přítomném
čase
časování sloves haben, sein v přítomném čase
časování některých nepravidelných sloves
číslovky 0 až 100
přivlastňovací zájmena mein, dein
1.a 4. pád podstatných jmen
člen určitý a neurčitý
zájmeno kein
najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy
rodina, rodinní příslušníci
/např. o prostředí, v němž žije, o osobách ve svém okolí škola a školní předměty
/ v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se
volný čas, záliby
kterými se může běžně setkat ve svém životě
povolání
slovosled ve větě oznamovací, tázací
časování některých pravidelných sloves v přítomném
čase
časování sloves haben, sein v přítomném čase
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Německý jazyk

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

6. ročník
časování některých nepravidelných sloves
číslovky 0 až 100
přivlastňovací zájmena mein, dein
1.a 4. pád podstatných jmen
člen určitý a neurčitý
zájmeno kein
zapíše /doplní informace, slovní spojení nebo
rodina, rodinní příslušníci
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a
škola a školní předměty
kamarádů
povolání
slovosled ve větě oznamovací, tázací
časování některých pravidelných sloves v přítomném
čase
časování sloves haben, sein v přítomném čase
časování některých nepravidelných sloves
číslovky 0 až 100
přivlastňovací zájmena mein, dein
1.a 4. pád podstatných jmen
člen určitý a neurčitý
zájmeno kein
sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého a rodina, rodinní příslušníci
dalších osob
škola a školní předměty
volný čas, záliby
slovosled ve větě oznamovací, tázací
časování některých pravidelných sloves v přítomném
čase
časování sloves haben, sein v přítomném čase
časování některých nepravidelných sloves
přivlastňovací zájmena mein, dein
1.a 4. pád podstatných jmen
člen určitý a neurčitý
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Německý jazyk
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

6. ročník
mluví o své rodině, kamarádech a škole

zájmeno kein
rodina, rodinní příslušníci
škola a školní předměty
volný čas, záliby
slovosled ve větě oznamovací, tázací
časování některých pravidelných sloves v přítomném
čase
časování sloves haben, sein v přítomném čase
časování některých nepravidelných sloves
přivlastňovací zájmena mein, dein
1.a 4. pád podstatných jmen
člen určitý a neurčitý
zájmeno kein

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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7. 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-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat

ŠVP výstupy
zachytí konkrétní informace číselné a nečíselné povahy
/např. o osobách , prostředí, v němž žije, každodenních
činnostech a potřebách, způsobu života/ v pomalu a
zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Učivo
běžné předměty každodenního života

bydlení
nakupování
denní jídla a běžné potraviny a nápoje
běžné činnosti
volný čas
tvoření záporu
modální slovesa /některá/
další nepravidelná slovesa
používání členu
přídavné jméno v přísudku
další přivlastňovací zájmena
časové údaje
skloňování podstatných jmen čísla jednotného
slovosled
zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých,
nakupování
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje běžné činnosti
pozvání a na pozvání reaguje
volný čas
tvoření záporu
tykání, vykání
modální slovesa /některá/
další nepravidelná slovesa
používání členu
přídavné jméno v přísudku
další přivlastňovací zájmena
časové údaje
skloňování podstatných jmen čísla jednotného

602

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Německý jazyk
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

7. ročník
slovosled
zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých,
denní jídla a běžné potraviny a nápoje
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví běžné činnosti
na tom, co bude dělat, kam půjde a na podobné
sport
výpovědi reaguje
volný čas
tvoření záporu
tykání, vykání
modální slovesa /některá/
další nepravidelná slovesa
používání členu
přídavné jméno v přísudku
další přivlastňovací zájmena
časové údaje
skloňování podstatných jmen čísla jednotného
slovosled
krátce pohovoří na osvojené téma
běžné předměty každodenního života
bydlení
nakupování
denní jídla a běžné potraviny a nápoje
běžné činnosti
sport
volný čas
tvoření záporu
tykání, vykání
modální slovesa /některá/
další nepravidelná slovesa
používání členu
přídavné jméno v přísudku
další přivlastňovací zájmena
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7. ročník

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy
/např. o každodenních činnostech a potřebách / v
jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se
kterými se může běžně setkat ve svém životě

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

zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo
jednoduché věty, které se týkají jeho činností, které
běžně vykonává

časové údaje
skloňování podstatných jmen čísla jednotného
slovosled
běžné předměty každodenního života
bydlení
nakupování
denní jídla a běžné potraviny a nápoje
běžné činnosti
sport
volný čas
tvoření záporu
tykání, vykání
modální slovesa /některá/
další nepravidelná slovesa
používání členu
přídavné jméno v přísudku
další přivlastňovací zájmena
časové údaje
skloňování podstatných jmen čísla jednotného
slovosled
bydlení
běžné činnosti
volný čas
tvoření záporu
tykání, vykání
modální slovesa /některá/
další nepravidelná slovesa
používání členu
přídavné jméno v přísudku
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DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

7. ročník

sestaví/napíše krátký jednoduchý popis prostředí, v
němž žije, každodenních činností a potřeb

další přivlastňovací zájmena
časové údaje
skloňování podstatných jmen čísla jednotného
slovosled
běžné předměty každodenního života
bydlení
běžné činnosti
volný čas
tvoření záporu
tykání, vykání
modální slovesa /některá/
další nepravidelná slovesa
používání členu
přídavné jméno v přísudku
další přivlastňovací zájmena
časové údaje
skloňování podstatných jmen čísla jednotného
slovosled

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•

Kompetence k učení
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8. ročník

•
•
•
•
•

RVP výstupy
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami,
který se vztahuje k osvojovaným tématům /např.
vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text
znázorňující obsah nebo téma daného textu

krátce pohovoří na osvojené téma/ např. podle
připravené osnovy nebo s vizuální oporou/

Učivo
denní jídla, životní styl
denní činnosti
druhy oblečení
kalendářní rok, počasí
orientace ve městě
přídavná jména popisující vzhled a vlastnosti osob a
předmětů
části lidského těla, nemoci
rámcová konstrukce
další modální slovesa
préteritum pomocných sloves haben a sein
další slovesa s odlučitelnou předponou
časování dalších nepravidelných sloves
rozkazovací způsob pravidelných a vybraných
nepravidelných sloves
předložka in se 3. a 4. pádem
další předložky
zápor
číslovky 100 až 1000
úvod do perfekta pravidelných a nepravidelných
sloves
denní jídla, životní styl
denní činnosti
rámcová konstrukce
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8. ročník

další modální slovesa
préteritum pomocných sloves haben a sein
další slovesa s odlučitelnou předponou
časování dalších nepravidelných sloves
rozkazovací způsob pravidelných a vybraných
nepravidelných sloves
předložka in se 3. a 4. pádem
další předložky
zápor
číslovky 100 až 1000
úvod do perfekta pravidelných a nepravidelných
sloves
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se popíše každodenní činnosti a potřeby a způsob života za denní jídla, životní styl
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
použití jednoduchých vět;
denní činnosti
podobné otázky pokládá
druhy oblečení
přídavná jména popisující vzhled a vlastnosti osob a
předmětů
části lidského těla, nemoci
rámcová konstrukce
další modální slovesa
préteritum pomocných sloves haben a sein
další slovesa s odlučitelnou předponou
časování dalších nepravidelných sloves
předložka in se 3. a 4. pádem
další předložky
zápor
číslovky 100 až 1000
úvod do perfekta pravidelných a nepravidelných
sloves
denní činnosti
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8. ročník

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
propojených např. spojkami a, ale, nebo a některými
podobné otázky pokládá
příslovci

kalendářní rok, počasí
přídavná jména popisující vzhled a vlastnosti osob a
předmětů
rámcová konstrukce
další modální slovesa
préteritum pomocných sloves haben a sein
další slovesa s odlučitelnou předponou
časování dalších nepravidelných sloves
rozkazovací způsob pravidelných a vybraných
nepravidelných sloves
předložka in se 3. a 4. pádem
další předložky
zápor
číslovky 100 až 1000
úvod do perfekta pravidelných a nepravidelných
sloves
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo kalendářní rok, počasí
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
propojených např. spojkami a,ale,nebo a některými
orientace ve městě
podobné otázky pokládá
příslovci
přídavná jména popisující vzhled a vlastnosti osob a
předmětů
rámcová konstrukce
další modální slovesa
préteritum pomocných sloves haben a sein
další slovesa s odlučitelnou předponou
časování dalších nepravidelných sloves
rozkazovací způsob pravidelných a vybraných
nepravidelných sloves
předložka in se 3. a 4. pádem
další předložky
zápor
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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-9-3-02 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

8. ročník
číslovky 100 až 1000
úvod do perfekta pravidelných a nepravidelných
sloves
denní jídla, životní styl

porozumí tématu krátkého a jednoduchého textu
týkajícího se každodenních témat /např. vybere, přiřadí,
ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma denní činnosti
daného textu/
kalendářní rok, počasí
rámcová konstrukce
další modální slovesa
préteritum pomocných sloves haben a sein
další slovesa s odlučitelnou předponou
časování dalších nepravidelných sloves
rozkazovací způsob pravidelných a vybraných
nepravidelných sloves
předložka in se 3. a 4. pádem
další předložky
zápor
číslovky 100 až 1000
úvod do perfekta pravidelných a nepravidelných
sloves
odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se
denní jídla, životní styl
vyskytují v jednoduchém textu
denní činnosti
druhy oblečení
kalendářní rok, počasí
orientace ve městě
přídavná jména popisující vzhled a vlastnosti osob a
předmětů
rámcová konstrukce
další modální slovesa
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DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

8. ročník

porozumí běžným nápisům na veřejných místech

préteritum pomocných sloves haben a sein
další slovesa s odlučitelnou předponou
časování dalších nepravidelných sloves
rozkazovací způsob pravidelných a vybraných
nepravidelných sloves
předložka in se 3. a 4. pádem
další předložky
zápor
číslovky 100 až 1000
úvod do perfekta pravidelných a nepravidelných
sloves
orientace ve městě

sestaví/napíše krátký jednoduchý popis způsobu života denní jídla, životní styl
a minulých událostí za použití vět propojených spojkami denní činnosti
a, ale, nebo, některými příslovci
kalendářní rok, počasí
rámcová konstrukce
další modální slovesa
préteritum pomocných sloves haben a sein
další slovesa s odlučitelnou předponou
časování dalších nepravidelných sloves
rozkazovací způsob pravidelných a vybraných
nepravidelných sloves
předložka in se 3. a 4. pádem
další předložky
zápor
číslovky 100 až 1000
úvod do perfekta pravidelných a nepravidelných
sloves
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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

8. ročník
napíše jednoduchý text / dopis, email / vyjadřující
poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití
jednoduchých vět

popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, některými
příslovci

denní činnosti

rámcová konstrukce
další modální slovesa
préteritum pomocných sloves haben a sein
další slovesa s odlučitelnou předponou
časování dalších nepravidelných sloves
rozkazovací způsob pravidelných a vybraných
nepravidelných sloves
předložka in se 3. a 4. pádem
další předložky
zápor
číslovky 100 až 1000
denní činnosti
kalendářní rok, počasí
rámcová konstrukce
další modální slovesa
préteritum pomocných sloves haben a sein
další slovesa s odlučitelnou předponou
časování dalších nepravidelných sloves
rozkazovací způsob pravidelných a vybraných
nepravidelných sloves
předložka in se 3. a 4. pádem
další předložky
zápor
číslovky 100 až 1000
úvod do perfekta pravidelných a nepravidelných
sloves

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami,
který se vztahuje k osvojovaným tématům /např.
vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text
znázorňující téma nebo obsah daného textu/

Učivo
určování času
některá povolání
přídavná jména popisující pocity a stavy
přátelé
volný čas, denní program
souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder
perfektum slabých sloves a vybraných
frekventovaných nepravidelných sloves
skloňování podstatných jmen a přivlastňovacích
zájmen v plurálu
osobní zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4.
pádu
předložky an, auf, vor
préteritum způsobových sloves
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DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

9. ročník
zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých ,
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí co si
přeje/nepřeje a na podobné výpovědi reaguje

přátelé
volný čas, denní program
souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder
perfektum slabých sloves a vybraných
frekventovaných nepravidelných sloves
skloňování podstatných jmen a přivlastňovacích
zájmen v plurálu
osobní zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4.
pádu
předložky an, auf, vor
préteritum způsobových sloves
poskytne a zjistí informace týkajících se běžných témat určování času
v každodenních situacích (např. jakým prostředkem se přátelé
dostane na určité místo, kde se co nalézá) za použití
souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder
slovních spojení a vět
perfektum slabých sloves a vybraných
frekventovaných nepravidelných sloves
skloňování podstatných jmen a přivlastňovacích
zájmen v plurálu
osobní zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4.
pádu
předložky an, auf, vor
préteritum způsobových sloves
pohovoří krátce na osvojené téma /např. podle předem některá povolání
připravené osnovy nebo s vizuální oporou/;
přátelé
volný čas, denní program
souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder
perfektum slabých sloves a vybraných
frekventovaných nepravidelných sloves
skloňování podstatných jmen a přivlastňovacích
zájmen v plurálu
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DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

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

9. ročník
osobní zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4.
pádu
předložky an, auf, vor
préteritum způsobových sloves
vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých
určování času
událostí za použití vět řazených za sebou nebo
přídavná jména popisující pocity a stavy
propojených spojkami a, ale, nebo, protože a různými
přátelé
příslovci
volný čas, denní program
souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder
perfektum slabých sloves a vybraných
frekventovaných nepravidelných sloves
skloňování podstatných jmen a přivlastňovacích
zájmen v plurálu
osobní zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4.
pádu
předložky an, auf, vor
préteritum způsobových sloves
popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo určování času
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a
volný čas, denní program
příslovci nejdříve, potom
souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder
perfektum slabých sloves a vybraných
frekventovaných nepravidelných sloves
skloňování podstatných jmen a přivlastňovacích
zájmen v plurálu
osobní zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4.
pádu
předložky an, auf, vor
préteritum způsobových sloves
porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu
přídavná jména popisující pocity a stavy
týkajícího se každodenních témat /např. vybere, přiřadí, přátelé
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9. ročník
ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující
obsah daného textu/

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

odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se
vyskytují v jednoduchém textu

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

porozumí běžným označením a nápisům na veřejných
místech, které se týkají např. orientace, upozornění,
varování, zákazu a časových údajů
napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých
událostí za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a
příslovci nejdříve, potom, nakonec

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

volný čas, denní program
souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder
perfektum slabých sloves a vybraných
frekventovaných nepravidelných sloves
skloňování podstatných jmen a přivlastňovacích
zájmen v plurálu
osobní zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4.
pádu
předložky an, auf, vor
préteritum způsobových sloves
některá povolání
přídavná jména popisující pocity a stavy
přátelé
volný čas, denní program
souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder
perfektum slabých sloves a vybraných
frekventovaných nepravidelných sloves
skloňování podstatných jmen a přivlastňovacích
zájmen v plurálu
osobní zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4.
pádu
předložky an, auf, vor
préteritum způsobových sloves
prázdniny

určování času
přídavná jména popisující pocity a stavy
přátelé
volný čas, denní program
souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder
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9. ročník
perfektum slabých sloves a vybraných
frekventovaných nepravidelných sloves
skloňování podstatných jmen a přivlastňovacích
zájmen v plurálu
osobní zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4.
pádu
předložky an, auf, vor
préteritum způsobových sloves
prázdniny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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

5.3.4 Matematika a její aplikace

1. ročník
4
Povinný

2. ročník
4
Povinný

Název předmětu
Oblast

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
4
Povinný

39

Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Matematika a její aplikace
Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Rozvíjí intelektuální
schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku.
Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Žáci si
postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologie, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací oblast
je rozdělena na čtyři tematické okruhy:
Číslo a početní operace – žáci si osvojují aritmetické operace, učí se získávat číselné údaje měřením,
odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním.
Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, učí se, že změnou může být
růst i pokles. Seznamují se s grafy, diagramy, tabulkami.
Geometrie v rovině a prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné
situace, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (v prostoru).
Nestandardní aplikační úlohy a problémy – žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, řeší
číselné a obrázkové řady, logické čtverce.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je dotován v 1., 2., 6., 7., 8. a 9. ročníku čtyřmi hodinami týdně a ve 3., 4. a 5. ročníku pěti hodinami
předmětu (specifické informace o předmětu týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
zobecňováním
kompetence žáků
• zadáváme vhodné úkoly z běžného života vyžadující aplikaci matematických poznatků a dovedností
• vedeme žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem, požadujeme prezentaci výsledků slov.
úloh a příkladů
• vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce, sebekontrolu, sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů:
• vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při řešení problému, k volbě vhodného
postupu, k plánu řešení
• přiměřeně obtížnými úkoly rozvíjíme logické myšlení, úsudek
• vedeme žáky k odhadu a vyhodnocení reálnosti výsledku
Kompetence komunikativní:
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Název předmětu

Matematika a její aplikace

•
•
•

Způsob hodnocení žáků

důslednou kontrolou podporujeme u žáků používání odborné terminologie, jazyka matematiky
požadujeme u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, matematizaci úlohy a interpretaci výsledků
vyžadujeme vysvětlení zvoleného postupu při řešení matematických úloh
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k obhajobě vlastního názoru
• vyžadujeme při skupinové práci rozdělení rolí podle matematických znalostí a dovedností členů
skupiny
• důsledně požadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování
• orientujeme se na vzájemnou pomoc při učení /dvojice, skupiny/
Kompetence občanské:
• zařazujeme občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivujeme uplatnění
matematiky v různých oborech lidské činnosti
• vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, zodpovědnost za
dodržování školního řádu
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů
• vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků, návrhy na zlepšení
• netrestáme žáky prací
• rozvíjíme u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti z různých oborů
Při hodnocení výstupů je kladen důraz na aktivní zapojení žáků do výuky, na schopnost týmové práce, na
zvládnutí matematických dovedností, na porozumění pojmům a souvislostem a jejich praktickému využití.
V ústním projevu dbáme na kultivované vyjadřování myšlenek a na přesné matematické vyjadřování. Žáci
se zájmem o matematiku mají možnost se zúčastnit Matematické olympiády, Matematického klokana a
Pythagoriády.

Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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1. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
vytváří soubory s daným počtem prvků
daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
rovině

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
realitě jejich reprezentaci
jejich reprezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Učivo
čtení apsaní číslic do 20
počítání předmětů v daném oboru
porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 20
rozklad čísel
porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 20
rozklad čísel
řešení slovních úloh
slovní úlohy o n_více (méně)
rovinné obrazce
tělesa
tělesa
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1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku
úsečky

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
realitě jejich reprezentaci
jejich reprezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Učivo
sčítání a odčítání, porovnávání čísel, řády desítek a
jednotek
znázorňování ve čtvercové síti, na číselné ose
násobení a dělení
převody jednotek času
řešení praktických situací, slovní úlohy
měření úseček
rýsování úsečky dané délky, lomená čára
rovinné obrazce, obvod útvarů
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2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

Učivo
Pamětné sčítání a odčítání. Zaokrouhlování na desítky.
Písemné sčítání a odčítání.
Čtení, psaní, porovnávání čísel a zobrazování na
číselné ose.
Zapisuje rovnost a nerovnost
Čtení, psaní, porovnávání čísel a zobrazování na
číselné ose.
Zapisuje rovnost a nerovnost
Násobení a dělení v oboru násobilek.
Dělení se zbytkem, slovní úlohy nkrát více (méně).
Násobení a dělení mimo obor násobilek.
Složené slovní úlohy.
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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

3. ročník
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času
popisuje jednoduché závislosti z praktického života

Převody jednotek času.

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Schémata, řetězce, tabulky.

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci

Konstrukce, poloměr, průměr.
Trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníka.
Kvádr. Krychle. Jehlan. Kužel. Koule
Grafický součet, rozdíl a násobek úseček.
Polopřímka.
Lomené čáry, uzavřená lomená čára.
Mnohoúhelníky.
Převody jednotek délky km, m, dm, cm, mm.
Výpočet obvodu.
Souměrné rovinné útvary.

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku
délku úsečky
úsečky

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
útvary v rovině
rovině
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

Řešení slovních úloh o nvíce (méně)

Zapisuje rovnost a nerovnost
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3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících čtení, psaní, porovnávání a znázorňování čísel do 1
000 000 na číselné ose
pamětné sčítání a odčítání
pamětné násobení a dělení
čte, píše a zobrazuje čísla na číselné ose, porovnává
čísla

písemné sčítání a odčítání
písemné násobení jedno a víceciferným činitelem
dělení se zbytkem
písemné dělení jednociferným dělitelem.
přímá úměrnost
řešení rovnic
složené slovní úlohy
zaokrouhluje na jednotlivé řády, pamětně sčítá a odčítá zaokrouhlování čísel
pamětné sčítání a odčítání
odhady výsledků
písemně sčítá a odčítá

odhady výsledků
písemné sčítání a odčítání

623

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Matematika a její aplikace

4. ročník

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

násobí a dělí pamětně čísla do 1000000 jednociferným
číslem

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

násobí písemně jednociferným a dvojciferným
činitelem, dělí písemně jednociferným dělitelem

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel

provádí odhad a kontrolu výpočtu

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

řeší slovní úlohy s několikrát méně, několikrát více

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku

modeluje a určí část celku

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

sestrojí rovnoběžku, kolmici

čtení, psaní, porovnávání a znázorňování čísel do 1
000 000 na číselné ose
pamětné násobení a dělení
dělení se zbytkem
písemné násobení jedno a víceciferným činitelem
písemné dělení jednociferným dělitelem.
zaokrouhlování čísel
pamětné sčítání a odčítání
odhady výsledků
pamětné násobení a dělení
složené slovní úlohy

slovní úlohy

užívá závorky

používá zápis ve formě zlomku

určí osu souměrnosti, pozná a nakreslí souměrný útvar

pamětné sčítání a odčítání
složené slovní úlohy
zlomky jako část celku
zlomky jako část celku
slovní úlohy
vzájemná poloha přímek v rovině

kolmice a jejich konstrukce
souměrné útvary
osa souměrnosti
rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník
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4. ročník

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

určí obsah čtverce a obdélníka ve čtvercové síti

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

řeší slovní úlohy na výpočty obsahu

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

modeluje síť kvádru, krychle

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
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-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
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-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce

pozná římské číslice

jednotky obsahu

sítě těles (kvádr, krychle)
rovnoběžníky
slovní úlohy
jednotky obsahu
stavby z krychlí
pohledy na tělesa
sítě těles (kvádr, krychle)
čtení a psaní římských číslic

sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

grafický součet a rozdíl úseček

Sestrojí kružnici o daném poloměru

kružnice

Sestrojí trojúhélník

rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
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

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla při řešení modelových situací

řeší logicky slovní úlohy

zobrazuje zadání na číselné ose zaokrouhluje přirozená
čísla na milióny, statisíce, tisíce, sta desítky

Učivo
Přirozená čísla.

Porovnávání čísel.
Sčítání a odčítání přirozených čísel.
Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Písemné dělení jednociferným a dvojciferným
dělitelem.
Slovní úlohy.
Porovnávání čísel.
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M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
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-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

5. ročník
Zaokrouhlování.

pamětně násobí a dělí

Vlastnosti sčítání a odčítání, násobení a dělení.

sestavuje slovní úlohy

Sčítání a odčítání přirozených čísel.
Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Písemné dělení jednociferným a dvojciferným
dělitelem.
Velká čísla.

řeší slovní úlohy na jeden až dva početní výkony

Sčítání a odčítání přirozených čísel.
násobí a dělí písemně

rýsuje rovnoběžky a různoběžky rýsuje libovolný
rovnoběžník, obdélník

Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Písemné dělení jednociferným a dvojciferným
dělitelem.
Rovnoběžnost přímek.

Obdélník, čtverec.
určí vzájemnou polohu dvou přímek sestrojí rovnoběžku Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, kolmice,
s danou přímkou
kolmost.
sestrojí kolmici

Obdélník, čtverec.

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, kolmice,
kolmost.
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5. ročník

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce

narýsuje pravoúhlý trojúhelník vypočítá obvod

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

znázorňuje zlomky pomocí modelů, používá desetinná
čísla na příkladu hmotnosti a délky
sestrojí síť kvádru a krychle

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

zobrazí desetinná čísla na číselné ose

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

písemně sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a
setin

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

násobí desetinná čísla 10, 100, 1000

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

orientuje se v dutých měrách

čte a píše desetinná čísla

násobí a dělí jednociferným číslem"
uvědomí si první a druhou souřadnici a první a druhou
osu souřadnice vyznačí počátek souřadnic.
spočítá aritmetický průměr

Rýsování pravoúhlého, rovnostranného,
rovnoramenného trojúhelníka
Rýsování pravoúhlého, rovnostranného,
rovnoramenného trojúhelníka
Obvod trojúhelníka.
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
Konstrukce sítě krychle a kvádru.
Znázorňování a porovnávání desetinných čísel na
číselné ose. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání
a odčítání desetinných čísel.
Znázorňování a porovnávání desetinných čísel na
číselné ose. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání
a odčítání desetinných čísel.
Znázorňování a porovnávání desetinných čísel na
číselné ose. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání
a odčítání desetinných čísel.
Násobení a dělení desetinných čísel.
Písemné násobení jednociferným, dvojciferným,
trojciferným a čtyřciferným číslem.
Souřadnice bodů.
Osa souřadnic.
Zaokrouhlování.
Sčítání a odčítání přirozených čísel.
Aritmetický průměr.
Objem krychle a kvádru.
Jednotky objemu.
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M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé
na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
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

5. ročník
převádí jednotky objemu

Jednotky objemu.

Porovná,sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
v oboru kladných čísel

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•

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

• Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
provádí početní operace v oboru desetinných čísel,
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu odhaduje jejich výsledky a zaokrouhluje je
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
používá svislé a vodorovné číselné osy
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
používá s porozuměním geometrickou terminologii

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

uplatňuje základní konstrukční dovednosti, přesnost
rýsování

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

sestrojí úhel dané velikosti

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

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
souměrnosti

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

používá geometrickou symboliku

Učivo
Rozšíření oboru desetinných čísel

Početní výkony s desetinnými čísly
Převody jednotek délky, hmotnosti a objemu
Jednotky obsahu
Rovinná geometrie

Přenášení úhlů
Měření úhlů
Sčítání a odčítání úhlů
Osa úhlu
Dvojice úhlů
Přenášení úhlů
Měření úhlů
Sčítání a odčítání úhlů
Osa úhlu
Dvojice úhlů
Měření úhlů
Sčítání a odčítání úhlů
Dvojice úhlů
Přenášení úhlů
Měření úhlů
Osa úhlu
Shodné útvary
Osová souměrnost, symetrické obrazce
Měření úhlů
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6. ročník

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

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

využívá znalost znaků dělitelnosti ke krácení zlomku

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

určuje nejmenší společný násobek

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v
praktických slovních úlohách
načrtne a sestrojí různé trojúhelníky, označí vnější a
vnitřní úhly trojúhelníků

Sčítání a odčítání úhlů
Osa úhlu
Shodné útvary
Osová souměrnost, symetrické obrazce
Násobek, dělitel
Znaky dělitelnosti 10, 5, 2, 3, 6, 9, 4
Rozklad čísla na součin prvočísel
Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel
Násobek, dělitel
Znaky dělitelnosti 10, 5, 2, 3, 6, 9, 4
Rozklad čísla na součin prvočísel
Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel
Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel
Úhly v trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, třídění
trojúhelníků

ovládá konstrukci vepsaných a opsaných kružnic, těžnic, Úhly v trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, třídění
výšek, středních příček, zachovává kvalitu rýsování
trojúhelníků
Těžnice, výšky, střední příčky
Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník
ovládá převádění jednotek objemu
Jednotky objemu, povrch kvádru a krychle

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

Prostorové útvary
Jednotky objemu, povrch kvádru a krychle
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M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-09 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-9-3-09 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

6. ročník

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při
řešení praktických úloh

Stěnová a tělesová uhlopříčka
Obraz kvádru a krychle

načrtává a konstruuje tělesa ve volném rovnoběžném
promítání

Stěnová a tělesová uhlopříčka
Obraz kvádru a krychle

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Matematika a její aplikace
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
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7. ročník

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
provádí početní operace v oboru přirozených čísel
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
čísel
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

určuje velikost úhlu měřením nebo výpočtem

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

Desítková soustava

Početní výkony
Dělitelnost
Početní výkony
Dělitelnost
Úhel, trojúhelník, osová souměrnost Tělesa - krychle,
kvádr
Početní výkony
Dělitelnost
Základní tvar zlomku

užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek část (přirozeným číslem, zlomkem, desetinným
číslem)
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
provádí početní operace se zlomky řeší praktické slovní Krácení, rozšiřování
přesností, účelně využívá kalkulátor
úlohy
Základní tvar zlomku
Porovnávání, zobrazování na číselné ose
Početní operace se zlomky
Smíšená čísla
Složené zlomky
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické načrtne a sestrojí rovinné útvary užívat argumentaci
Věty o shodnosti
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
Geometrická symbolika
a jednoduchých praktických problémů; využívá
Konstrukce trojúhelníků
potřebnou matematickou symboliku
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
provádí početní operace v oboru celých čísel
Čísla kladná a záporná
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
Číselná osa
a odmocninu
Navzájem opačná čísla, absolutní hodnota
Sčítání a odčítání
Násobení a dělení
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M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)

7. ročník

orientuje se na číselné ose

Záporná desetinná čísla
Záporné zlomky
Početní výkony s racionálními čísly
Číselná osa

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
souměrnosti

Středová souměrnost
Středová souměrnost na čtvercové síti

určí středově souměrný útvar

Středová souměrnost
Středně souměrné útvary

řeší výpočtem situace vyjádřené poměrem

Určování poměru
Zvětšování a zmenšování čísla v daném poměru
Měřítko plánu a mapy
Dělení celku na části v daném poměru
Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
pracuje s měřítky map a plánů
Určování poměru
Zvětšování a zmenšování čísla v daném poměru
Měřítko plánu a mapy
načrtne a sestrojí rovinné útvary, odhaduje a vypočítává Rovnoběžníky - druhy
obsah a obvod rovinných útvarů (čtyřúhelníků)
Konstrukce rovnoběžníku
Lichoběžník
Obsah a konstrukce lichoběžníku
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že
Procento
procentová část je větší než celek)
Výpočet procentové části
Výpočet celku
Výpočet počtu procent
Úrok
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7. ročník

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)

řeší slovní úlohy

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-9-3-09 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-9-3-09 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-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

určuje a charakterizuje základní prostorové útvary

Procenta v úlohách z praxe
Grafy a diagramy
Určování poměru
Měřítko plánu a mapy
Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Obsah rovnoběžníku
Obsah trojúhelníku
Úrok
Hranoly a jejich sítě
Povrch a objem hranolu

odhaduje a vypočítává povrch a objem těles

Hranoly a jejich sítě
Povrch a objem hranolu

načrtne a sestrojí sítě základních těles

Hranoly a jejich sítě

dokáže rozlišit přímou a nepřímou úměrnost v reálné
situaci a umí je početně vyřešit

Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Matematika a její aplikace
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
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
provádí početní operace v oboru celých a racionálních
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu čísel
a odmocninu
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
umí určit vztah přímé a nepřímé úměrnosti
úměrnosti
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
vyhodnocuje a zpracovává data u procent
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary dokáže charakterizovat a třídit rovinné útvary,
načrtnout, sestrojit a vypočítat obvod a obsah

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
umí vyhledat mocninu a odmocninu v tabulkách
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
využívá účelně kalkulátor
přesností, účelně využívá kalkulátor

Učivo
Početní výkony s racionálními čísly

Poměr, úměrnost
Procenta, úroky
Konstrukce trojúhelníků
Středová souměrnost
Čtyřúhelníky, rovnoběžníky, lichoběžníky
Hranoly
Vlastnosti druhé mocniny a odmocniny

Určování druhé mocniny a odmocniny na kalkulačce a
pomocí tabulek

636

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Matematika a její aplikace

8. ročník

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

dokáže logickou úvahou aplikovat Pythagorovu větu při Užití Pythagorovy věty v úlohách
řešení chybějících údajů v rovinných útvarech
Věta obrácená k Pythagorově větě

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů

dokáže řešit polohové konstrukční úlohy
odhaduje a vypočítá obvod a obsah kruhu

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných

umí vyhledat třetí mocninu a odmocninu v tabulkách
zvládá výpočty mocnin s přirozeným mocnitelem

Třetí mocnina a odmocnina
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování
mocnin
Zápis čísel v desítkové soustavě
Vzájemná poloha kruhu, kružnice
Obvod a obsah kruhu
Části kruhu
Thaletova kružnice
Výrazy s proměnnými

Sčítání a odčítání výrazů

dokáže určit hodnotu výrazu

Vzorce pro úpravu výrazů

umí sčítat a násobit mnohočleny provádí rozklad
mnohočlenů na součin pomocí vzorců a vytýkání

Násobení a dělení mnohočlenů jednočlenem a
mnohočlenem

dokáže načrtnout síť válce, odhadnout a vypočítat
povrch, objem nebo chybějící údaje

Síť válce
Povrch a objem válce
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8. ročník

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

umí řešit rovnici o jedné neznámé a provést zkoušku
správnosti

Rovnost

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnice

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem

dokáže vypočítat jakoukoliv neznámou ze vzorce

Ekvivalentní úprava
Rovnice se zlomky
Počet řešení rovnic
Slovní úlohy
Vyjádření neznámé ze vzorce

umí používat potřebnou geometrickou symboliku

Množiny všech bodů dané vlastnosti

využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
řešení konstrukčních polohových úloh

Konstrukční úlohy

vyhodnocuje a zpracovává data porovnává soubory dat Grafy
umí použít různé grafy, tabulky
Aritmetický průměr, modus, medián

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů

638

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Matematika a její aplikace

9. ročník

•
•
•
•

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
určuje mocniny a odmocniny zpaměti a podle tabulek
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu provádí početní výkony s mocninami upravuje výrazy,
a odmocninu
mnohočleny
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
řeší lineární rovnice a nerovnice provádí výpočty
rovnic a jejich soustav
pomocí Pythagorovy věty
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové řeší úlohy s využitím znalostí o kruhu, kružnici, válci
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s procvičuje vzorce
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
řeší konstrukční úlohy s důrazem na přesnost
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s určuje podmínky řešení lomeného výrazu
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s provádí početní výkony s lomeným výrazem
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s klade důraz na dodržení správnosti postupu
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Učivo
Mocniny
Výrazy, množiny čísel
Lineární rovnice a nerovnice. Pythagorova věta
Kruh, kružnice, válec
Kruh, kružnice, válec

Kruh, kružnice, válec

Definiční obor výrazu, krácení a rozšiřování

Početní výkony s lomenými výrazy. Složené lomené
výrazy

Početní výkony s lomenými výrazy. Složené lomené
výrazy

Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
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M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

9. ročník
určuje podmínky řešitelnosti rovnice, řeší je s
dodržením správného postupu řeší slovní úlohy
sestavením rovnice, výpočtem, provedením zkoušky
určuje podobnost na základě získaných poznatků
sestrojuje podobné výrazy ve čtvercové síti i bez ní
využívá znalost vět o podobnosti trojúhelníků k řešení
slovních úloh a seznamuje se s pojmem stejnolehlosti

Řešení slovních úloh o pohybu, o směsích, o společné
práci

řeší je pomocí substituční i adiční metody

Slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic

řeší slovní úlohy s důrazem na logický zápis a sestavení
rovnice
seznámí se s funkcemi, definičními obory a obory
hodnot

Slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic

seznámí se s rovnicemi i grafy funkcí

Graf funkce

umí sestrojit grafy funkcí

Druhy funkce, grafické řešení soustavy rovnic

využívá lineární funkce k řešení soustavy rovnic

Funkce nepřímé úměrnosti, kvadratická funkce

Určování podobných útvarů, sestrojování podobných
obrazů, porovnávání velikosti
Věty o podobnosti trojúhelníků
Stejnolehlost
umí vyjádřit neznámou z rovnice vytváří soustavy rovnic Řešení rovnic metodou substituční a adiční

Pojem funkce

dbá na přesnost při rýsování grafů se seznámí se vztahy Funkce nepřímé úměrnosti, kvadratická funkce
mezi stranami trojúhelníka
pozná funkce tg, sin, cos

Vztahy mezi stranami a úhly pravoúhlého trojúhelníku

určuje hodnoty podle tabulek sestrojuje grafy funkcí s
důrazem na přesnost
řeší úlohy pomocí goniometrických funkcí

Grafy goniometrických funkcí
Užití goniometrických funkcí k výpočtu
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9. ročník

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
řeší úlohy na prostorovou představivost
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
vypočítává objemy a povrchy pravidelných hranolů,
jehlanů, kuželů a koule
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles si zopakuje a získá nové poznatky o přímce a rovině a
v rovině
jejich vzájemných polohách
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

seznámí se s pomůckami k technickému kreslení při
práci
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
klade důraz na dodržování zásad rýsování
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
umí vysvětlit princip pravoúhlého promítání
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
rýsuje průměty, kótuje, dbá na kvalitu rýsování,
přesnost a čistotu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Druhy funkce, grafické řešení soustavy rovnic

Pravidelné mnohoúhelníky a hranoly. Povrch a objem
jehlanu, kužel, koule komolý jehlan, komolý kužel
Vzájemná poloha přímek a rovin, základní pojmy a
vlastnosti pravoúhlého promítání základních těles
základy rýsování
Technické rýsování
Technické rýsování
Technické rýsování
Technické rýsování

5.3.5 Informační a komunikační technologie

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
0

9. ročník
0

3
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět informatika umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti
- získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních technologií, orientovat se ve světě
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
výukových programů připraví žáky na vyhledávání pomocí internetu a jiných digitálních médií, které
umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“ a vhodně doplňuje standardní učební texty a
pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům
aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech
vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení tím, že vede žáka k :
* poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií
* porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
* schopnosti formulovat svůj požadavek
* porovnávání informací z většího množství informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti
vyhledávaných informací
* šetrné práci s výpočetní technikou
Obsahové, časové a organizační vymezení
Informační a komunikační technologie je samostatná oblast, která se vyučuje v 5., 6. a 7. ročníku a je jí
předmětu (specifické informace o předmětu věnována 1 hodina týdně. Kromě této jedné hodiny se však informační technologie využívají i v jiných
důležité pro jeho realizaci)
předmětech.
Integrace předmětů
• Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
komunikačních technologií v praktickém životě (možnost vyhledávání informací na Internetu,
kompetence žáků
v multimediálních encyklopediích, nápovědě, apod.)
Kompetence k řešení problémů:
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Informační a komunikační technologie

•

umožňujeme žákům samostatně uvažovat a řešit jednotlivé úlohy, které nemusí mít vždy jen jedno
správné řešení
• využíváme role konzultanta - žáci sami problém nejen nalézají, ale také prakticky provádějí
Kompetence komunikativní:
• využíváme možnosti elektronické pošty ke komunikaci se žáky, kteří některé práce odevzdávají
v elektronické podobě
• učíme žáky při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky ke kolegialitě, ohleduplnosti a taktu
• učíme žáky pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
Kompetence občanské:
• směřujeme žáky k respektování autorských práv, ochraně osobních údajů
Kompetence pracovní:
• učíme žáky k zodpovědnému plnění povinností a zadaných úkolů a ke schopnosti prezentovat a
zhodnotit výsledky své práce
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a zná funkci základních tlačítek v programu Word
grafickém editoru
umí popsat počítačovou sestavu

Učivo
textový editor
základní pojmy
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ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

5. ročník
seznámení se s osobním počítačem (počítačová
základna, externí zařízení
vstupní a výstupní)
myš, práce s myší
klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí
umí vyjmenovat díly počítačové skříně a jednoduše pop myš, práce s myší
klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí
vysvětlí pojmy informatika, informace
informatika
popíše počítač, vysvětlí jeho funkce

základní pojmy
seznámení se s osobním počítačem (počítačová
základna, externí zařízení
vstupní a výstupní)
zapne a správně vypne počítač
operační systém a jeho funkce
bezpečnost práce a rizika, prevence rizik
pojmenuje přídavné vstupní a výstupní zařízení a uvede, seznámení se s osobním počítačem (počítačová
k čemu se využívají
základna, externí zařízení
vstupní a výstupní)
zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše
klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí
funkci některých kláves
orientuje se v základním uživatelském prostředí
hlavní nabídka a panel nástrojů, základy psaní a
operačního systému Windows, pozná a označí základní editace textu, formátování písma, vkládání obrázků,
prvky operačního systému
tisk)
provede základní operace s ikonou (označení, přesun,
hlavní nabídka a panel nástrojů, kreslení a
zrušení, založení, kopie, přejmenování, otevření ikony vybarvování, základní geometrické tvary, kopírování,
do okna, zavření)
přemísťování, roztahování a otáčení obrázku, úprava
již nakreslených obrázků, tisk)
předvede práci s okny (zavření, minimalizace,
hlavní nabídka a panel nástrojů, kreslení a
maximalizace)
vybarvování, základní geometrické tvary, kopírování,
přemísťování, roztahování a otáčení obrázku, úprava
již nakreslených obrázků, tisk)
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ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

5. ročník
prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou

hlavní nabídka a panel nástrojů, kreslení a
vybarvování, základní geometrické tvary, kopírování,
přemísťování, roztahování a otáčení obrázku, úprava
již nakreslených obrázků, tisk)
uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem, bezpečnost práce a rizika, prevence rizik
aktivně je dodržuje
uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě
bezpečnost práce a rizika, prevence rizik
závady počítače
dodržuje pravidla bezpečného internetu, chrání svá
bezpečnost práce a rizika, prevence rizik
data

otevře jednoduchý grafický program, nakreslí v tomto
programu obrázek, který uloží, vytiskne
napíše jednoduchý text v textovém editoru, opraví
případné chyby
napíše jednoduchou pozvánku, písmo zformátuje, do
dokumentu vloží obrázek
textový dokument uloží a vytiskne

grafický editor (seznámení s pracovním prostředím

vypočítá jednoduchý matematický příklad s pomocí
kalkulačky

hlavní nabídka a panel nástrojů, kreslení a
vybarvování, základní geometrické tvary, kopírování,
přemísťování, roztahování a otáčení obrázku, úprava
již nakreslených obrázků, tisk)
textový editor (seznámení se s pracovním prostředím

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
vysvětlí pojem internet, uvede význam
knihovnách a databázích

textový editor (seznámení se s pracovním prostředím
textový editor (seznámení se s pracovním prostředím
textový editor (seznámení se s pracovním prostředím

internet a elektronická pošta (seznámení se s pracovní
prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
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5. ročník

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

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

uvede příklady informací a zdrojů

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

napíše do adresového řádku internetového prohlížeče
danou adresu a stránku otevře

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

vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele

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

s pomocí učitele založí svoji e mailovou adresu

předvede práci s internetovým prohlížečem

internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
informatika
internet a elektronická pošta (seznámení se s pracovní
prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
internet a elektronická pošta (seznámení se s pracovní
prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
internet a elektronická pošta (seznámení se s pracovní
prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
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ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

5. ročník

předvede komunikaci pomoci elektronické pošty

prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)
internet a elektronická pošta (seznámení se s
pracovním prostředím, základy práce s internetovým
prohlížečem, vyhledávání informací na internetu,
základní pravidla při práci s elektronickou poštou)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-03 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-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uvede základní pravidla bezpečnosti práce s PC

Učivo
bezpečnost a hygiena práce, prevence zdravotních
rizik

ukáže a správně pojmenuje základní části počítače,
popíše jejich funkci
vysvětlí pojmy: hardware a software

struktura, funkce počítače

vysvětlí pojmy: základní deska, procesor, operační
paměť, pevný disk

struktura, funkce počítače
hodnota informací

struktura, funkce počítače
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6. ročník

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

uvede jednotky používané k měření objemu dat nebo
místa na disku

struktura, funkce počítače

určí formáty souborů podle přípon

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

předvede orientaci v základním uživatelském prostředí

formáty souborů
schránka a práce s ní
OS Windows
schránka a práce s ní

vysvětlí pojmy: program, soubor, složka, dokument,
OS Windows
pracovní plocha, dialogové okno, nabídka, ikona, kurzor,
instalace
na příkladech ukáže možnosti využití počítače v různých multimediální využití počítače
oborech lidské činnost
vysvětlí pojmy: informatika, informace
informatika jako vědní obor
uvede, kde se dají informace získat, odliší spolehlivé a
nespolehlivé zdroje

metody a nástroje ověřování informací

vysvětlí, co je počítačový vir, co může virus způsobit a
jak se lze proti němu účinně bránit

internet
viry, antiviry
internet
viry, antiviry
viry, antiviry

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická vyjmenuje alespoň dva antivirové programy
pravidla pro práci s textem a obrazem
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost

spustí antivirový program a ověří, zda není počítač
nakažen virem
uvede příklad významné, méně významné a
bezvýznamné informace k zadanému tématu

metody a nástroje ověřování informací

uvede příklady nevěrohodných informačních zdrojů

metody a nástroje ověřování informací
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6. ročník

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
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-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

objasní, proč internet vždy nezaručuje pravdivost
informací

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

internet

v textech regionálních tiskovin vyhledá porušení
metody a nástroje ověřování informací
topografických pravidel a vyjádří se k celkovému
estetickému zpracování textu a obrazu
vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů (bitmapové grafický editor – vytvoření obrázku v bitmapové
a vektorové grafické editory)
grafice a vektorové grafice
v grafickém editoru nakreslí obrázek, upraví jej a
vytiskne

grafický editor – vytvoření obrázku v bitmapové
grafice a vektorové grafice

napíše požadovaný text, opraví v textu chyby

v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu

zobrazení a nastavení stránky
formátování písma, odstavce, tabulátory
úprava před tiskem a tisk
zobrazení a nastavení stránky

označí text různými způsoby a zformátuje jej

formátování písma, odstavce, tabulátory

pracuje s odrážkami, dokáže vytvořit odstavce, navrhne formátování písma, odstavce, tabulátory
jednoduchou tabulku, kterou zformátuje
úprava před tiskem a tisk
použije ozdobné písmo, vloží obrázek

formátování písma, odstavce, tabulátory

dokument vytiskne

zobrazení a nastavení stránky
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ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví

6. ročník
vysvětlí, k čemu se využívá tabulkový editor, uvede
příklad

vkládání tabulky a její úprava, vkládání obrázku a
grafického písma

vysvětlí základní pojmy: buňka, list, typy dat

vytvoření a editace tabulky
formáty buněk

předvede základní operace s buňkami

jednoduché výpočty a vzorce

vypracuje jednoduchý vzorec, a s jeho pomocí zpracuje jednoduché výpočty a vzorce
číselná data
vytvoří tabulku a graf

vytvoření a editace tabulky
prezentace výsledků v podobě grafu

ukáže na příkladech způsoby prezentace informací

způsoby prezentace

spustí prezentační program a prohlédne si již
vytvořenou prezentaci

způsoby prezentace

vytvoří vlastní prezentaci na zadané téma

vytvoření vlastní prezentace (snímky, animace,
spuštění prezentace)
seznámí se zákony o duševním vlastnictví, používá volně ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright,
stažitelné materiály
informační etika

Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•

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

•
•

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

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uvede základní pravidla bezpečnosti práce s PC

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-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

ukáže a správně pojmenuje základní části počítače,
popíše jejich funkci

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

určí formáty souborů podle přípon

Učivo
bezpečnost a hygiena práce, prevence zdravotních
rizik
hodnota informací
struktura, funkce počítače

vysvětlí pojmy: hardware a software

struktura, funkce počítače

vysvětlí pojmy: základní deska, procesor, operační
paměť, pevný disk

struktura, funkce počítače

uvede jednotky používané k měření objemu dat nebo
místa na disku

struktura, funkce počítače

hodnota informací
OS Windows
formáty souborů
schránka a práce s ní

předvede orientaci v základním uživatelském prostředí

formáty souborů
schránka a práce s ní

vysvětlí pojmy: program, soubor, složka, dokument,
pracovní plocha, dialogové okno, nabídka, ikona, kurzor,
instalace
na příkladech ukáže možnosti využití počítače v různých
oborech lidské činnost

formáty souborů
schránka a práce s ní
formáty souborů
schránka a práce s ní
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7. ročník

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
vysvětlí pojmy: informatika, informace
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony uvede, kde se dají informace získat, odliší spolehlivé a
o duševním vlastnictví
nespolehlivé zdroje
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-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
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-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě

vysvětlí, co je počítačový vir, co může virus způsobit a
jak se lze proti němu účinně bránit

informatika jako vědní obor

multimediální využití počítače
internet
metody a nástroje ověřování informací
viry, antiviry

vyjmenuje alespoň dva antivirové programy

internet

spustí antivirový program a ověří, zda není počítač
nakažen virem

internet

uvede příklad významné, méně významné a
bezvýznamné informace k zadanému tématu

internet

uvede příklady nevěrohodných informačních zdrojů

metody a nástroje ověřování informací

objasní, proč internet vždy nezaručuje pravdivost
informací
v textech regionálních tiskovin vyhledá porušení
topografických pravidel a vyjádří se k celkovému
estetickému zpracování textu a obrazu

metody a nástroje ověřování informací
metody a nástroje ověřování informací

vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů (bitmapové grafický editor – vytvoření obrázku v bitmapové
a vektorové grafické editory)
grafice a vektorové grafice
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ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

7. ročník
v grafickém editoru nakreslí obrázek, upraví jej a
vytiskne

grafický editor – vytvoření obrázku v bitmapové
grafice a vektorové grafice

napíše požadovaný text, opraví v textu chyby

zobrazení a nastavení stránky
úprava před tiskem a tisk

v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu

formátování písma, odstavce, tabulátory
úprava před tiskem a tisk
označí text různými způsoby a zformátuje jej
formátování písma, odstavce, tabulátory
úprava před tiskem a tisk
pracuje s odrážkami, dokáže vytvořit odstavce, navrhne formátování písma, odstavce, tabulátory
jednoduchou tabulku, kterou zformátuje
úprava před tiskem a tisk
použije ozdobné písmo, vloží obrázek
formátování písma, odstavce, tabulátory
úprava před tiskem a tisk
dokument vytiskne
formátování písma, odstavce, tabulátory
úprava před tiskem a tisk
vysvětlí, k čemu se využívá tabulkový editor, uvede
vkládání tabulky a její úprava, vkládání obrázku a
příklad
grafického písma
vytvoření a editace tabulky
vysvětlí základní pojmy: buňka, list, typy dat
formáty buněk
předvede základní operace s buňkami

formáty buněk
jednoduché výpočty a vzorce

vypracuje jednoduchý vzorec, a s jeho pomocí zpracuje prezentace výsledků v podobě grafu
číselná data
vytvoří tabulku a graf

prezentace výsledků v podobě grafu
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7. ročník

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni ukáže na příkladech způsoby prezentace informací
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni spustí prezentační program a prohlédne si již
informace v textové, grafické a multimediální formě vytvořenou prezentaci

způsoby prezentace
způsoby prezentace
vytvoření vlastní prezentace (snímky, animace,
spuštění prezentace)
vytvoření vlastní prezentace (snímky, animace,
spuštění prezentace)

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
vytvoří vlastní prezentaci na zadané téma
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony seznámí se zákony o duševním vlastnictví, používá volně ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright,
o duševním vlastnictví
stažitelné materiály
informační etika
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

5.3.6 Člověk a jeho svět

1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

12

Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro 1.
stupeň základního vzdělávání.
Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody,
kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k
dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří
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Člověk a jeho svět
povinné základní vzdělávání na 1. stupni.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět připravuje základy pro specializovanější vzdělávacím oboru Výchova
ke zdraví.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a
souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na
dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých
zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly probouzet v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště,
postupně rozvíjet jejich vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné
úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí
kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou
společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a
dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V tematickém celku Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a
regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu 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 zdrojů, především pak od členů své
rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i
specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje
ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na
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Člověk a jeho svět
základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách
přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu,
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale
udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka
jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a
mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny,
výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i
první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které
ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý
člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější
hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky,
sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace.
Ve 4. a 5. ročníku probíhá Člověk a svět rozděleně ve dvou celcích, které jsou nazvané Přírodověda a
Vlastivěda.
Výuka probíhá od prvního ročníku střídavě v obou jazycích.
Vyučovací celek přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky
různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání takových žádoucích dovedností a
vědomostí, které žákovi umožní dále aktivně poznávat přírodu, člověka a jím tvořený svět, ve kterém
člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní
ochrany životního prostředí.

Vlastivěda rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v
předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, vzájemné vztahy a
souvislosti; utváří se jejich obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a seznamují se s místně i časově
vzdálenějšími osobami i jevy. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, poznání sebe, svých potřeb i krásy
lidských výtvorů a přírodních jevů, porozumění světu. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, způsob
života, jeho přednosti i problémy, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
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Člověk a jeho svět
Ve vlastivědě se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Úspěšné
vzdělávání v daném předmětu je vlastní prožitek žáků. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů a
propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Celek přírodověda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku v I.pololetí školního roku 2. hodiny týdně a ve II. Polovině
předmětu (specifické informace o předmětu školního roku 1. hodina týdně1,5 hodiny týdně. Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho
důležité pro jeho realizaci)
svět, který je členěn do pěti tematických okruhů, zde se realizují dva okruhy:
· Rozmanitost přírody - Země jako planeta sluneční soustavy, rozmanitost i proměnlivost živé i neživé
přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky, rovnováha v přírodě, vliv
lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy,
ekologické katastrofy
· Člověk a jeho zdraví - lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy
lidské reprodukce, partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy, péče o zdraví, první pomoc,
odpovědnost člověka za své zdraví, situace hromadného ohrožení .
Součástí výuky je exkurze do planetária.
Svým vzdělávacím obsahem přírodověda přispívá k naplnění některých tematických okruhů z průřezových
témat: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova.
Celek vlastivěda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku v I.pololetí 1 hodina týdně a ve II. pololetí 2. hodiny týdně.
Ve 4. a 5. ročníku jsou dvě hodiny této vzdělávací oblasti vyučovány v jazyce německém, přičemž jsou
zpracována tatáž témata. Jedná se o rozšiřování slovní zásoby v bilingviálním vzdělávání.
Vlastivěda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů,
zde se realizují tři okruhy:
· Místo, kde žijeme
· Lidé kolem nás
· Lidé a čas
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• pomáháme hledat a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
kompetence žáků
• upevňujeme preventivní chování žáků
• učíme žáky orientovat se ve světě informací
• motivujeme žáky pro celoživotní učení
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Člověk a jeho svět
Kompetence k řešení problémů:
• pomáháme žákům v rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
• učíme je poznávat svou jedinečnost
• napomáháme žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
• učíme je pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívat různých informačních
zdrojů
Kompetence komunikativní:
• rozšiřujeme u žáků slovní zásobu v osvojovaných tématech
• vedeme je k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a
bezkonfliktní komunikaci
• učíme je přirozeně vyjadřovat pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
• podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se
naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radit a pomáhat
Kompetence sociální a personální:
• využíváme práce ve skupině
• vedeme žáky k efektivní spolupráci při řešení problémů
• učíme je respektovat názory druhých
• zapojujeme žáky do diskuse
• učíme je věcně argumentovat
• vedeme děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské:
• utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
• motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
• vede žáky k respektování pravidel slušného chování
• škola pořádá akce připomínající lidové tradice (vánoční den, velikonoční den);
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
• učíme je používat různé materiály, nástroje a vybavení
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Člověk a jeho svět

•

Způsob hodnocení žáků

zohledňujeme soudobý stav poznání a technického rozvoje
Pětistupňová škála hodnocení.

Člověk a jeho svět
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 dojde bezpečně do školy
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého orientuje se ve škole a blízkém okolí
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
vhodně se chová ke spolužákům, učitelům a ostatním
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, zaměstnancům školy
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
umí se obrátit na učitele o radu a pomoc
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a udržuje pořádek a neničí vybavení školy
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Učivo
Jsem školák

Naše třída, škola

Nové vztahy ve škole

Chování ve škole Bezpečná cesta do školy

Školní režim a řád
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1. ročník

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-3-2-01 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

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině

Základní příbuzenské vztahy

charakterizuje rozdělení rolí v rodině pojmenuje
základní povinnosti a úkoly členů rodiny

Vztahy mezi členy rodiny (úcta, pomoc, vzájemné
pochopení)

rámcově se orientuje v profesi svých rodičů

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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování

přiměreně se chová ke starším a mladším členům
rodiny, domácím zvířatům, rostlinám

Povolání mých rodičů
Role, práva a povinnosti
Vztahy mezi členy rodiny (úcta, pomoc, vzájemné
pochopení)

uvede plnou adresu a telefon a ví, že není vhodné
sdělovat tyto informace cizím lidem

Náš dům (byt)
Cesta domů

orientuje se v členění domu a bytu zná funkce
jednotlivých prostorů domu a bytu

Chování v okolí bydliště, v dopravních prostředcích

bezpečně se orientuje v nejbližším okolí bydliště, zná
nejbezpečnější cestu ze školy domů

Cesta domů

bezpečně se chová na ulici, hřišti,v parku, dopravních
prostředcích

Chování v okolí bydliště, v dopravních prostředcích
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účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

1. ročník

popíše proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích popíše zásady ochrany přírody aplikuje je na
vlastním chování

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

orientuje se v čase

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
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

chápe rozdíl mezi dějem v minulosti, v přítomnosti a v
budoucnosti

Živá příroda a její jedinečnost
Proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích,
pozorování proměn přírody, reakce organismů na
roční období
Vztah člověka a přírody - ochrana přírody
Den, části dne, noc, dny v týdnu, pracovní dny, dny
volna, svátky - Velikonoce, Vánoce, regionální
slavnosti
Hodiny, minuty, sekundy - měření času
Měsíce, roční období, rok
Kalendář, datum
Základní orientace v čase - teď, dříve, později

určuje čas podle hodin a kalendáře

Orientace v čase podle hodin a kalendáře

pojmenuje názvy dnů, měsíců, ročních období a jejich
sled

Měsíce, roční období, rok

charakterizuje roční období

Měsíce, roční období, rok

rozlišuje různé pracovní činnosti uvědomuje si jejich
význam
zhodnotí svůj režim dne a náplň volného času

Pracovní činnosti lidí, různá povolání, nezaměstnanost
Pracovní režim, doba práce a odpočinku
Volný čas a jeho využití
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ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-5-01 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-3-5-01 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-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

1. ročník
pozdraví, přivítá se se známou osobou, představí se,
rozloučí se, umí odpovídat

Vzájemné seznamování lidí

uplatňuje základní pravidla slušného chování

Základní společenská pravidla

snaží se řešit spory nenásilným způsobem

Základní společenská pravidla

uplatňuje základní hygienické návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle

Naše tělo

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval své zdraví ani zdraví jiných

Zdraví, nemoc a úraz
Základy první pomoci

uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného
režimu

Péče o čistotu, hygienické návyky, zdravá výživa

dokáže stolovat podle pravidel

Péče o čistotu, hygienické návyky, zdravá výživa

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Člověk a jeho svět
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
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého si upevňuje pravidla správného chování
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

Učivo
Jsem školák
Bezpečná cesta do školy
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2. ročník

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-2-01 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-3-2-01 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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

pojmenuje nejpoužívanější dopravní značky a dopravní
prostředky vyjmenuje důležitá telefonní čísla umí
požádat o pomoc a poděkovat

Umíš se chovat?"

rozliší základní i širší příbuzenské vztahy charakterizuje
role v rodině

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata

pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny
stará se o domácí zvířata

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata

uvede plnou adresu a telefon umí se bezpečně chovat
doma i venku

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pojmenuje nejznámější části, místa a objekty našeho
města

Příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,
role rodiny, svátky v rodině Péče o domácí zvířata
Naše obec
Významná místa
Hlavní město, naše vlast
popíše proměny přírody a chování živočichů v
Chov zvířat v zajetí
jednotlivých ročních obdobích vysvětlí základní význam Podzim v přírodě
vody, vzduchu, ohně a půdy pro život člověka
Třídění a poznávání ovoce, zeleniny a zemědělských
plodin Listnaté a jehličnaté stromy
Zima v přírodě
Proměny přírody na jaře
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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-3-5-01 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-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

2. ročník
Hospodářská zvířata (zvířecí rodiny) Rostliny a
živočichové na louce, poli, v lese, u vody a ve vodě
Proměny přírody v létě
Vrozené biologické rozdíly mezi lidmi (věk, pohlaví,
výška, barva pleti, vlasů, očí)
popíše základní rozdíly mezi lidmi určí základní části
Lidská postava, stavba těla a jeho části, orgány a
lidského těla, orgány a orientuje se v jejich funkcích
kostra
popíše etapy průběhu lidského života uplatňuje základní Lidské smysly
návyky osobní hygieny
Etapy lidského života
rozpozná příznaky běžných nemocí a vyjmenuje
Nemoc a úraz
nejčastější dětské nemoci

dovede poskytnout první pomoc při drobném poranění, Lékárnička a její vybavení
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

vyjmenuje vybavení lékárničky uplatňuje zásady
zdravého stravovacího a pitného režimu "

orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi minulostí,
přítomností a budoucností určuje čas podle hodin,
používá kalendář pojmenuje názvy dnů, měcíců, ročních
období, charakterizuje měsíce a roční období dodržuje
denní režim
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání rozlišuje různá povolání, uvědomuje si jejich význam
a pracovních činností
zhodnotí svůj režim dne a náplň volného času

Lékárnička a její vybavení
Hygiena a čistota

Den a jeho části
Hodina, minuta, sekunda
Měsíce, roční období, rok Kalendář
Pracovní činnosti lidí, různá povolání Nezaměstnanost
Pracovní režim - doba práce a odpočinku
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2. ročník

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

uplatňuje základní pravidla slušného chování - pozdrav,
přivítání, umí se představit, rozloučit se, odpovídat na
dotazy snaží se řešit spory nanásilným chováním,
respektuje odlišné názory a zájmy druhých chápe
nevhodnost hrubých a urážlivých výrazů, rozpozná
nevhodné chování

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého orientuje se v nejbližším okolí domova ví, jak je členěn
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná dům (byt)
nebezpečí v nejbližším okolí
pojmenuje různý nábytek
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 - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Volný čas a jeho využití, vhodně a nevhodně trávený
volný čas
Člověk - tvor společenský
Vzájemné seznamování lidí
Základní společenská pravidla Podobnost a odlišnost
lidí "
Náš domov, dům, byt
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-3-4-01 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-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-5-01 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-3-5-03 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

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
provádí ve skupině jednoduché pokusy, určuje společné Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
a rozdílné znaky u známých látky
půda. Vesmír a Země.

pozoruje a popíše proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících
znaků

Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
půda. Vesmír a Země.
Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
půda. Vesmír a Země.

rozlišuje činnosti člověka, které mohou zdraví i životní
prostředí poškozovat

Neživá příroda: Látky a jejich vlastnosti. Vzduch, voda,
půda. Vesmír a Země.

uplatňuje hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji dítěte chová se obezřetně
při setkání s neznámými jedinci
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná,ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových
linek,reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Stavba těla. Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce. Vývoj jedince. Osobní
bezpečí.
Stavba těla. Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce. Vývoj jedince. Osobní
bezpečí.
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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-3-5-02 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-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
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-3-2-01 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

3. ročník
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

Orientace v místě bydliště a školy. Dopravní výchova.

uplatňuje základní pravidla silničního provozu, roztřídí a Orientace v místě bydliště a školy. Dopravní výchova.
pozná dopravní značky popíše povinné vybavení kola

určí hlavní a vedlejší světové strany

Krajina v okolí domova. Světové strany. Druhy krajin.
Naše vlast a sousední státy.

zorientuje se v krajině bez kompasu

Krajina v okolí domova. Světové strany. Druhy krajin.
Naše vlast a sousední státy.

pojmenuje sousední státy,začlení svou obec do
Krajina v okolí domova. Světové strany. Druhy krajin.
příslušného kraje,rozliší přírodní a umělé prvky v okolní Naše vlast a sousední státy.
krajině
rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině ( rododkmen)
Příbuzenské vztahy lidí, tělesná a duševní práce.
Různá povolání a volný čas.

odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků
k jejich přednostem i nedostatkům

Příbuzenské vztahy lidí, tělesná a duševní práce.
Různá povolání a volný čas.
Příbuzenské vztahy lidí, tělesná a duševní práce.
Různá povolání a volný čas.
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ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije

3. ročník
využívá časové údaje při řešení situací v denním životě

porovnává na příkladech minulost a
současnost,pojmenuje kulturní či historické
památky,zná některé pověsti spjaté s místem,v němž
žije
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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 - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Orientace v čase. Základní jednotka času - převody
jednotek.
Orientace v čase. Základní jednotka času - převody
jednotek.
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RVP výstupy
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky
jejího porušení

zná význam zdravého životního prostředí a hlavní
znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd

Učivo
rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
organismy)
nerosty a horniny, půda (vznik půdy a její význam,
hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání)
životní podmínky

umí popsat vznik půdy a její význam, zná důležité
nerosty a horniny a jejich využití a rozdíl mezi
obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji

nerosty a horniny, půda (vznik půdy a její význam,
hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání)

umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období jako
důsledek pohybu Země ve vesmíru

orientace v čase- kalendář, režim dne a roční období

má základní informace o postavení Země ve vesmíru,
uvědomuje si podmínky života na Zemi, umí vysvětlit
význam Slunce pro život na Zemi
umí charakterizovat některá společenstva - les, louka,
voda, u lidských obydlí a umí přiřadit a charakterizovat
některé živočichy a rostliny

vesmír, Země a Slunce
ekologie a životní prostředí

porovnává na základě pozorování základní projevy
života na konkrétních organismech, prakticky třídí

živočichové a rostliny

přírodní společenstva
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4. ročník

třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
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-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní

organismy do známých skupin,využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka
do přírody a krajiny a umí uvést příklad

ekologie a životní prostředí

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

rizika v přírodě - rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní
postup,vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

voda, půda, vzduch

režim dne a duševní hygiena

péče o zdraví, zdravá výživa

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování
v silničním provozu a v dopravních prostředcích,
dopravní značky
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situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

4. ročník

ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek přivolání pomoci v případě ohrožení
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu

orientace v místě bydliště; naše vlast - Česká republika
orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
pojmy , sousední státy
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se určování světových stran v přírodě; práce s kompasem
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a a mapou
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
pobytu v přírodě
orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
pojmy , sousední státy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
pobytu vzhledem ke krajině a státu
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem
pojmy , sousední státy
posoudí
jejich
význam
z
hlediska
přírodního
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
Praha a vybrané oblasti ČR, jejich zeměpisné a
historického, politického, správního a vlastnického
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
hospodářské údaje
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z
předávání osobních zkušeností z cest
hlediska přírodního, historického, politického,
pojmy: vlast a cizina
správního a vlastnického
sousední státy
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti předávání osobních zkušeností z cest
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
pojmy: vlast a cizina
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
ČR - státní zřízení, orgány státní moci, státní symboly,
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
významné osobnosti naší politiky, státní svátky
význam
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezilidské vztahy, pravidla slušného chování,
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, mezi lidmi,vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve
komunikace
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
škole, mezi chlapci a dívkami,v rodině, v obci/městě
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
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ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
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-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-3-2-01 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-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

4. ročník
chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost,

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní
své názory,připustí svůj omyl a dohodne se na
společném postupu řešení

chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost,

etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové
situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská
práva nebo demokratické principy

chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost,

etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové
situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
demokratické principy; lidská práva a práva dítěte
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá
vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné;
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost výdaje domácnosti
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč
hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
spořit,kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
placení;banka jako správce peněz, úspory, půjčky
vracet dluhy
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
poukáže v nejbližším společenském a přírodním
historické proměny a problémy životního prostředí
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
prostředí na změny a některé problémy a navrhne
obce
hodnoty a rozmanitost
možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
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ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

4. ročník
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

čas, časová osa; zařazení stavebních slohů a
panovnických rodů

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
historické proměny a problémy životního prostředí
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní obce
základní význam chráněných částí přírody,nemovitých i
movitých kulturních památek

čas, časová osa; zařazení stavebních slohů a
panovnických rodů
pravěk, raný středověk, vrcholný středověk, raný
novověk
chráněná území a naučné stezky, světové dědictví
UNESCO
návštěvy knihoven, muzeí a galerií
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních čas, časová osa; zařazení stavebních slohů a
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s reáliích minulosti a současnosti s využitím regionálních panovnických rodů
využitím regionálních specifik
specifik
pravěk, raný středověk, vrcholný středověk, raný
novověk
Velkomoravská říše, Přemyslovci, Lucemburkové,
Jagellonci a Habsburkové
ujasňuje si způsob života našich předků v minulosti a
současnosti
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
zná a chápe význam státních svátků a významných dnů chráněná území a naučné stezky, světové dědictví
státních svátků a významných dnů
ČR
UNESCO
návštěvy knihoven, muzeí a galerií
znalost významných dnů v roce
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map
orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a pojmy , sousední státy
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
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ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
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-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

4. ročník
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí

zeměpisné pojmy

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a orientace podle náčrtů, plánů a map, zeměpisné
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
pojmy , sousední státy
polokoulí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
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4. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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 - Fungování a vliv médií ve společnosti
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, zemská
přitažlivost;

Učivo
pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, zemská
přitažlivost; gravitační síla a pole Země, umělé a
přirozené družice Země, Slunce, Měsíc, orientace v
čase, životní podmínky člověka
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ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období

5. ročník
umí vysvětlit postavení Slunce ve vesmíru (střídání dne
a noci a ročních období)a význam Slunce pro život na
Zemi

pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, zemská
přitažlivost; gravitační síla a pole Země, umělé a
přirozené družice Země, Slunce, Měsíc, orientace v
čase, životní podmínky člověka
počasí a podnebí, jednotlivé podnebné pásy a jejich
společenstva rostlin a živočichů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a umí vysvětlit pojem počasí a podnebí a charakterizovat počasí a podnebí, jednotlivé podnebné pásy a jejich
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
podnebné (klimatické)podmínky a podnebné pásy na
společenstva rostlin a živočichů
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
Zemi
činností člověka
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a ví, co znamená rovnováha v přírodě, a uvede důsledky rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
jejího porušení;
organismy); zoologické a botanické zahrady
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
do přírody a krajiny uvědomuje si prospěšnost a
organismy); zoologické a botanické zahrady
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
škodlivost zásahů člověka do přírody a krajiny a umí
poškozovat
uvést příklad
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra
rostlinná patra
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
zná pravidla chování v přírodě
CHKO, národní parky
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a umí třídit organismy
třídění organismů
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
zná význam zdravého životního prostředí, zná hlavní
ničení deštných lesů, ekologické katastrofy, ohrožené
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
příčiny znečišťování vody, vzduchu, půdy atd.
druhy živočichů
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prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

5. ročník

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí v
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit
seznámí se s působením magnetické a gravitační síly

zná jednoduché stroje a jejich praktické použití - páka,
kladka,nakloněná rovina, kolo apod.; zná princip a užití
parního stroje a spalovacího motoru
má základní poznatky o zdrojích a využití elektrické
energie;
umí sestrojit jednoduchý elektrický obvod; zná a
dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s
běžnými elektrickými přístroji;
zná zásady poskytnutí první pomoci při zasažení
elektrickým proudem

rizika v přírodě spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi, postup v případě
ohrožení; požáry;integrovaný záchranný systém
magnetická a gravitační síla

člověk a technika, jednoduché stroje, parní stroj a
spalovací motor
druhy elektráren; elektrický obvod; osobní bezpečí
(bezpečné používání elektrických spotřebičů); první
pomoc při zasažení elektrickým proudem
druhy elektráren; elektrický obvod; osobní bezpečí
(bezpečné používání elektrických spotřebičů); první
pomoc při zasažení elektrickým proudem
druhy elektráren; elektrický obvod; osobní bezpečí
(bezpečné používání elektrických spotřebičů); první
pomoc při zasažení elektrickým proudem

zná výrobu skla, papíru a plastů

recyklace

zná stavbu lidského těla, hlavní části kostry, význam
svalstva,některé vnitřní orgány,

životní podmínky, lidské tělo -kostra, svalstvo, vnitřní
orgány, smyslové ústrojí

zná původ člověka jako druhu a způsob jeho
rozmnožování;umí charakterizovat hlavní etapy vývoje
člověka
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
zná své postavení v rodině a ve společnosti a svá
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla základní práva a povinnosti

původ člověka, základy lidské reprodukce, vývoj
jedince
postavení v rodině a společnosti
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pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

5. ročník

uvědomuje si nutnost kázně a dodržování pokynů v
případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých
látek apod.rozpozná život ohrožující zranění;)ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
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

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
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

dodržuje zdravou výživu, osobní a intimní hygienu

uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a
alkoholu, gamblerství

osobní bezpečí; situace hromadného ohrožení;
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví
služby odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku, základy první
pomoci
dopravní výchova

návykové látky a zdraví - návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
péče o zdraví, zdravá výživa

umí ošetřit drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

ošetření drobných poranění; přivolání záchranné
služby

zná základy sexuální výchovy a uplatňuje ohleduplné
chování

základy sexuální výchovy - rodina, vztahy v rodině,
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka
vztahů,
etická stránka sexuality, - nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), partnerství, manželství,
rodičovství, šikana, sexuální a jiné zneužívání
orientace podle náčrtů, plánů a map
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5. ročník

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
rozumí náčrtům, plánům a základním typům map;
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních vyhledává údajen o přírodních podmínkách na mapách
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, ČR,
Evropy a polokoulí
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-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z
hlediska přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
ČJS-5-2-01 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-5-2-04 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

zeměpisné pojmy
sousední státy - Praha, ČR - zeměpisné, hospodářské,
politické a zemědělské údaje
Evropa - státy a města
ČR - státní zřízení, kraje ČR
ČR - státní zřízení, kraje ČR

poznává regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,tradice, symboly; snaží se
posoudit význam regionálních zvláštností z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického,z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
porovnává způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných naše vlast - domov, krajina, národ
zemích,rozlišuje pojmy vlast a cizina
předávání osobních zkušeností z cest

poznává z vlastních zkušeností základní vztahy mezi
lidmi a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, v obci

mezilidské vztahy, pravidla slušného chování

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi a odůvodní své
názory,připustí svůj omyl a dohodne se na společném
postupu a řešení,uplatňuje pravidla slušného chování
učí se rozpoznávat a dodržovat základní lidská práva a
demokratické principy

pravidla dialogu, komunikace

rozlišuje základní formy vlastnictví, učí se používat
peníze v běžných situacích

základní formy vlastnictví; peníze a jejich používání

demokratické principy; lidská práva a práva dítěte
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ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 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

5. ročník
vymýšlí možnosti zlepšení životního prostředí obce a
města,poznává chráněná krajinná území a rezervace

ochrana životního prostředí, CHKO, národní parky

zařazuje časové údaje a dokáže využívat zjištěných
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

čas, časová osa, hlavní mezníky našich dějin – (doba
raný novověk – současnost)

navštěvuje archivy, knihovny, sbírky muzeí a galerií jako návštěvy knihoven, muzeí a galerií
zdroje pro pochopení minulosti; chápe význam
kulturních památek
orientuje se v hlavních tématech minulosti a
současnosti naší vlasti a využívá regionálních specifik

historický přehled událostí našeho státu, lidové zvyky
a obyčeje

ujasňuje si způsob života našich předků v minulosti a
současnosti

charakteristika vývojových etap na našem území; EU

zná a chápe význam státních svátků a významných dnů
ČR
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 - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

znalost významných dnů v roce
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5. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

5.3.7 Dějepis

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Dějepis
Člověk a společnost
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

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

Dějepis
Vzdělávací obor Člověk a společnost se rozděluje na dvě vzdělávací oblasti, a to na Výchovu k občanství a
Dějepis. Předmět Dějepis seznamuje žáky s vývojem lidské společnosti od pravěku do současnosti.
Zaměřuje se na vývoj na území našeho státu i na světové, resp. evropské dějiny. Seznamuje žáky s
nejdůležitějšími mezníky ve vývoji lidské společnosti a se vztahy mezi událostmi i časovými obdobími.
Vyučovací předmět Dějepis je dotován ve všech ročnících druhého stupně dvěma hodinami týdně.

• Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
• ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky
zvládají
Kompetence komunikativní:
• vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupů
(internetová TV junior, webová stránka, prezentace, ...)
• jako výstup z některých témat výuky vyžadujeme nejrůznějším způsobem zpracované závěrečné
práce (power point, písemně, graficky, pomocí obrazového vyjádření apod. dle věku žáků a druhu
tématu) - následně požadujeme prezentace, obhajoby a naslouchání druhých
Kompetence sociální a personální:
• volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících
kvalit, umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena
třídního kolektivu
Kompetence občanské:
• k prezentaci vlastních názorů žáků využíváme diskusní kruh, panelové diskuse
• nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól
nežádoucím sociálně patologickým jevům
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Dějepis

•

Způsob hodnocení žáků

různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi - cíleně
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího vhodného
studia
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím získává informace o tom, jak
danou problematiku zvládá. Při hodnocení výstupů je kladen důraz na rozvíjení pozitivního vztahu
k mateřskému jazyku, na kultivovaný písemný a slovní projev žáků, jejich aktivitu a zapojení do týmové
práce, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a schopnost vlastního sebehodnocení.

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-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; rozdělí památky podle toho, kde jsou uloženy
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
zařazuje jednotlivé roky do století
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
vysvětlí teorii o vzniku člověka
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
vypravuje o změnách podnebí
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
rozliší jednotlivé typy člověka a nástroje, které používal
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
zdůvodní utváření náboženských představ
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

Učivo
Historické prameny

Měření času

Starší doba kamenná
Starší doba kamenná
Vznik člověka , člověk zručný, vzpřímený, člověk
dnešního typu
Vznik náboženství a umění
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Dějepis

6. ročník

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
našem území
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost

vyznačí na mapě místa nálezů pravěkých lidí

Mladší doba kamenná

popíše sídliště pravěkého zemědělce

Mladší doba kamenná

vysvětlí, jak se šířilo zemědělství

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví

vysvětlí, jak se rozšířilo zemědělství

Zemědělství a chov dobytka
Společnost
Pozdní doba kamenná

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví

objasní, jak se utvářely rodiny, jak se změnilo postavení Pozdní doba kamenná
ženy a muže popíše, čím se vyznačovaly jednotlivé
keramiky
vysvětlí, jak se projevil pokrok v zemědělství, řemesle a Starověká Mezopotámie, rozvoj hospodářství
obchodu, uvede příklady nových vynálezů
navrhne schema pro společenské rozvrstvení

Vznik státu

popíše, čím se jednotlivé vrstvy zabývaly

Vznik státu

vysvětlí význam písma

Vývoj států a říší

pojmenuje nejznámější památky staroorientálních států Vývoj států a říší
vysvětlí na základě získaných poznatků význam
Chammurabiho zákoníku a diskutuje o právu ""oko za
oko, zub za zub
seznámí se s textem o Semiramidiných zahradách

Vývoj států a říší

vysvětlí, jaké znalosti měli obyvatelé Babylonu

Vývoj států a říší

Vývoj států a říší
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6. ročník

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
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-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky

doplní text tak, aby vytvořil přehled o vědních oborech

Kultura

pojmenuje státy, které patřily do oblasti Předního
východu

Ostatní starověké státy na Předním východě

vysvětlí, jaký byl jejich přínos pro rozvoj vzdělanosti a
kultury

Ostatní starověké státy na Předním východě

vytvoří přehled o kastách

Starověká Indie

vysvětlí, které poznatky využíváme dodnes

Starověká Indie

vysvětlí, co je budhismus a hinduismus

Starověká Indie

zakreslí na časovou přímku jednotlivá období čínské
historie vysvětlí, kdo zajišťoval správu země

Starověká Čína

vytvoří přehled o čínských vynálezech využívaných i v
současnosti
vysvětlí, které kultury vznikly v této oblasti

Starověká Čína

popíše podle mapy přírodní podmínky

Mínojská a mykénská kultura

pojmenuje části Řecka

Mínojská a mykénská kultura

vyhledá ve slovníku nové pojmy vypráví pověsti

Mínojská a mykénská kultura

Amerika
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důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
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-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky

6. ročník

seznámí se s architekturou paláců popíše osídlení Řecka Mínojská a mykénská kultura

vysvětlí, jak se rozvíjelo hospodářství"

Mínojská a mykénská kultura

vysvětlí, jak příchod kmenů Dórů ovlivnil vývoj

Homérská společnost

umí vyprávět pověst o dobytí Tróji

Homérská společnost

objasní, jak bylo utváření městských států ovlivněno
přírodními podmínkami

Homérská společnost

vysvětlí, jak vznikl lidový sněm

Homérská společnost

vytvoří přehled o jednotlivých řemeslech, surovinách,
nástrojích a výrobcích

Velká řecká kolonizace

vysvětlí, k jakým změnám došlo ve složení obyvatelstva Velká řecká kolonizace
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důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
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-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky

6. ročník

popíše, jak se změnilo vojsko vysvětlí pojmy raná řecká
tyranida

Velká řecká kolonizace

vysvětlí nové termíny - polis, plnoprávní a neplnoprávní Řecký městský stát
občané

vysvětlí, jak byla zajišťována správa Athén, ke kterým
změnám došlo za Solóna, Peisistrata a Kleisthena

Městský stát Athény

popíše zeměpisnou polohu Sparty

Městský stát Sparta

vysvětlí, jak byla zajišťována správa Sparty

Řecko-perské války

popíše zeměpisnou polohu Persie vysvětlí, jaké byly
příčiny řecko-perských válek

Řecko-perské války

popíše podle obrázku řecké a perské lodě

Řecko-perské války

vytvoří přehled o válečných taženích

Řecko-perské války
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důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
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-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky

6. ročník

vysvětlí, jak se po řecko-perských válkách zvýšil význam Athény za Perikla
Atén a čím byl umožněn jejich hospodářský rozvoj, jaký
význam měla Periklova vláda pro posílení athénské
demokracie
vysvětlí význam řeckého písma, literatury, náboženství Literatura a náboženství

beseduje o poslání olympijských her

Literatura a náboženství

umí vyjmenovat některé řecké bohy

Literatura a náboženství

popíše sloupy a znaky hlavice dórské, iónské, korintské

Umění a divadlo

vysvětlí, čím se řecké sochy liší od dnešních sochařských Umění a divadlo
děl z kterých částí se skládalo řecké divadlo

vysvětlí, jak Řekové získávali vzdělání a jakým
předmětům se učilo, které vědy prohloubili a rozšířili,
čím se zabývá filozofie

Vzdělanost, věda a technika

vysvětlí, čím vyvrcholily rozpory mezi Spartou a
Athénami

Řecko ve 4. stol.př.n.l.
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důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
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-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky

6. ročník

popíše průběh pelopon. války

Řecko ve 4. stol.př.n.l.

vysvětl cíl Alexandra Makedonského

Alexandr Veliký a helénismus

podle mapy popíše jeho tažení

Alexandr Veliký a helénismus

vyjmenuje znaky helénismu

Alexandr Veliký a helénismus

vysvětlí, k čemu sloužilo Múseion

Alexandr Veliký a helénismus

popíše přírodní podmínky Apeninského poloostrova

Počátky Říma

vysvětlí, jaké byly podmínky pro rozvoj hospodářství

Sjednocení Itálie

objasní příčinu válek mezi Římem a Kartágem

Boj Říma o ovládnutí Středomoří
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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
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-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem

6. ročník

uvede klady a zápory antické demokracie

Krize římské republiky

porovná hospodářské podmínky

Krize římské republiky

vysvětlí důvody vzniku triumvirátu, případně vyjmenuje Doba Caesarova a Augustova
jednotlivé osobnosti

zdůvodní, proč Octavianus nezavedl okamžitě po svém
nástupu samovládu

Římské císařství

vyhledá provincie připojené

Římské císařství

vysvětlí, jaké poznatky využívali Řekové, jak se
vzdělávali

Vzdělanost, věda a literatura

uvědomí si význam křesťanství a jeho učení

Náboženství a umění

formuluje svůj názor na každodenní život Římanů

Všední den
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6. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše a
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
způsob života barbarských kmenů
christianizace a vzniku států
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

vysvětlí příčiny vzniku arabské říše, popíše vliv islámu

Učivo
středověk od 5 .do 12.století
způsob života "barbarských" kmenů a jejich
romanizace
křesťanství
arabská říše

popíše život kočovníků, objasní nové pojmy

arabská říše

charakterizuje hospodářství, strukturu středověké
společnosti a způsob života jednotlivých vrstev

staromoravská společnost
vznik Anglie
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D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

7. ročník
útoky Normanů
přehled významných evropských států
objasní postavení a úlohu církve ve středověké
společnosti

křesťanství
staromoravská společnost
přehled významných evropských států

popíše hlavní události ve vývoji států východních
Slovanů

staromoravská společnost
přehled významných evropských států

objasní způsob života tzv. námořních lupičů, vysvětlí
vznik Anglie

vznik Anglie
útoky Normanů

vysvětlí dědičnost léna

přehled významných evropských států

vysvětlí příčiny vzniku francouzského státu, popíše
vládu Kapetovců

přehled významných evropských států

vysvětlí změny v hospodářství a v postavení obyvatel na románská kultura v našich zemích a v Evropě
venkově, zakreslí trojpolní systém
středověk od 13. do 15. století
zemědělství, řemeslná výroba a obchod, vznik měst
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vysvětlí rozdíly v osídlení západní a východní části
přehled významných evropských států
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů franské říše, vysvětlí utváření středověké římské říše
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vysvětlí rozdíly v situaci na Moravě a v Čechách při
staromoravská společnost
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů sjednocování kmenů, popíše způsob obrany proti cizím
v evropských souvislostech
nájezdům
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vyjmenuje panovníky českého státu,vysvětlí důvody
pokusy o zisk královské koruny
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů překonání krize, objasní, co vedlo ke snaze získat
cesta k dohodě přemyslovských knížat
v evropských souvislostech
dědičný královský titul"
zemědělství, řemeslná výroba a obchod, vznik měst
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D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech

7. ročník
diskutuje na základě obrazového materiálu o
středověkém řemesle a obchodu, vysvětlí vývoj
hospodářství od spotřebního ke zbožnímu, pojmenuje
řemeslné profese
vysvětlí rozdělení společnosti na jednotlivé vrstvy,
vyhledá ve slovníku pojmy z církevní terminologie
vysvětlí příčiny křížových výprav, popíše podle mapy
směřování křížových výprav
vysvětlí vztahy mezi českým státem a německou říší na
konci 12. až 13. století

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, zakreslí na časovou přímku základní letopočty
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní popíše boje přemyslovských králů za uhájení nebo
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů rozšíření území
v evropských souvislostech

struktura středověké společnosti
kultura rytířská a církevní

středověk od 13. do 15. století
struktura středověké společnosti
kultura rytířská a církevní
křížové výpravy do Svaté země
pokusy o zisk královské koruny
cesta k dohodě přemyslovských knížat
středověk od 13. do 15. století
středověk od 5 .do 12.století

vznik Anglie
křížové výpravy do Svaté země

středověk od 13. do 15. století

stoletá válka
husitské války
románská kultura v našich zemích a v Evropě
pokusy o zisk královské koruny
cesta k dohodě přemyslovských knížat
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D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám

7. ročník
objasní význam základních pojmů (lenní systém, Listina
svobod, parlament, generální stavy),objasní příčiny
povstání obyvatelstva na venkově
charakterizuje významná období českého státu,vysvětlí
kulturní rozvoj státu,vysvětlí příčiny vzestupu českého
království ve střední Evropě

struktura středověké společnosti

cesta k dohodě přemyslovských knížat
středověk od 13. do 15. století
struktura středověké společnosti
kultura rytířská a církevní
popíše hospodářství a strukturu středověké společnosti, zemědělství, řemeslná výroba a obchod, vznik měst
zamyslí se nad způsobem života jednotlivých vrstev,
pojmenuje základní prvky gotického slohu
struktura středověké společnosti

objasní postavení a úlohu církve ve středověké
společnosti a příčinu rozporu mezi jednotlivými
společenskými vrstvami

hospodářský a kulturní rozvoj za Karla IV.
gotická kultura v našich zemích a v Evropě
Jan Hus

popíše průběh husitských válek, zná významné
osobnosti husitství

zakreslí do mapy směr poselstva Jiřího z Poděbrad,
vyhledá základní data ze života Jiřího z Poděbrad

Jan Hus
husitské války
basilejská kompaktáta
počátky jednoty bratrské
český stát v období poděbradském
počátky jednoty bratrské

vysvětlí pojem "poděbradská jednota"

český stát v období poděbradském

695

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Dějepis

7. ročník

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
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-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

popíše podle mapy situaci ve východní Evropě, vysvětlí
vznik polskolitevského státu

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

vypíše významná střediska italské renesance, vysvětlí
příčiny šíření renesančního stylu života

středověk od 13. do 15. století

vyhledá vládnoucí dynastie na přelomu 15. a 16. století středověk od 13. do 15. století
francouzská jacquerie a anglické povstání Wata Tylera
války růží
vysvětlí problém nástupnictví na českém a uherském
trůně a roli vladislavského zřízení, uvede znaky
vladislavské gotiky

pozdní gotika, počátky humanismu a renesance v
našich zemích a v Evropě
českouherské soustátí
pozdní gotika
počátky renesance

šíření renesance v Evropě
zná významné umělce a jejich díla

počátky renesance

šíření renesance v Evropě

objasní příčiny a důsledky vzniku 30.leté války, posoudí počátky jednoty bratrské
její důsledky
30. letá válka a její důsledky pro české země, osobnost
J.A. Komenského
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté vysvětlí význam osobnosti J.A. Komenského
30. letá válka a její důsledky pro české země, osobnost
války a posoudí její důsledky
J.A. Komenského
D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich zámořské objevy, příčiny a cíle hospodářské, politické
objevů, jejich příčiny a důsledky
příčiny a důsledky
a kulturní důsledky
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
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Dějepis
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
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady uvede jejich představitele a příklady významných
významných kulturních památek
kulturních památek
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které
charakterizují moderní společnosti

Učivo
barokní literatura, umění a věda, rozvoj vědy a
techniky v době osvícenství
společnost v 18. století
společnost v 18. století

příčiny a hlavní fáze francouzské revoluce, její podíl na
modernizaci společnosti, ústavnosti a demokracii
objasní souvislosti mezi událostmi francouzské revoluce příčiny a hlavní fáze francouzské revoluce, její podíl na
a napoleonských válek straně
modernizaci společnosti, ústavnosti a demokracii
napoleonské období a jeho přínos pro šíření myšlenek
moderní společnosti
vysvětlí příčiny rozbití starých společenských struktur v společnost v 18. století
Evropě
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D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v
Evropě na straně druhé
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
vysvětlí v širším kontextu pojmy kolonie a kolonialismus
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

rozvoj moderní společnosti

průběh industrializace v Evropě, významné technické
objevy, sociální otázka
občanská válka v USA
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
objasní šíření myšlenek demokracie a industrializace
průběh industrializace v Evropě, významné technické
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
objevy, sociální otázka
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
revoluce v 19. století a jejich sociální požadavky,
rozvrstvování kapitalistické společnosti, požadavky
nových sociálních tříd
občanská válka v USA
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
vysvětlí pojem národně osvobozenecký boj
kořeny vzniku národních hnutí, příčiny českého
novodobého českého národa v souvislosti s národními
emancipačního hnutí, významné osobnosti národních
hnutími vybraných evropských národů
dějin, kulturní instituce
revoluce v 19. století a jejich sociální požadavky,
rozvrstvování kapitalistické společnosti, požadavky
nových sociálních tříd
občanská válka v USA
sjednocení Itálie a Německa
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého kořeny vzniku národních hnutí, příčiny českého
novodobého českého národa v souvislosti s národními národa v souvislosti s národními hnutími vybraných
emancipačního hnutí, významné osobnosti národních
hnutími vybraných evropských národů
evropských národů
dějin, kulturní instituce
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních průběh industrializace v Evropě, významné technické
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
skupin, uvede požadavky formulované ve vybraných
objevy, sociální otázka
vybraných evropských revolucích
evropských revolucích
revoluce v 19. století a jejich sociální požadavky,
rozvrstvování kapitalistické společnosti, požadavky
nových sociálních tříd
sjednocení Itálie a Německa
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D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných uvede požadavky formulované ve vybraných
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
evropských revolucích
vybraných evropských revolucích

revoluce v 19. století a jejich sociální požadavky,
rozvrstvování kapitalistické společnosti, požadavky
nových sociálních tříd
sjednocení Itálie a Německa
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných analyzuje rok 1848 pro vznik občanské společnosti
kořeny vzniku národních hnutí, příčiny českého
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
emancipačního hnutí, významné osobnosti národních
vybraných evropských revolucích
dějin, kulturní instituce
revoluce v 19. století a jejich sociální požadavky,
rozvrstvování kapitalistické společnosti, požadavky
nových sociálních tříd
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
objasní příčiny, průběh a důsledky občanské války v USA občanská válka v USA
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
vysvětlí vývoj v Evropě ve 2.pol. 19.stol.v návaznosti na sjednocení Itálie a Německa
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
vývoj
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
politické proudy /konzervativismus, liberalismus,
základní politické proudy
demokratismus, socialismus/, ústava, politické strany,
občanská práva
kulturní rozrůzněnost doby
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
objasní historické souvislosti sjednocení evropských
sjednocení Itálie a Německa
základní politické proudy
států
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
demonstruje ve vybraných příkladech základní politické politické proudy /konzervativismus, liberalismus,
základní politické proudy
proudy
demokratismus, socialismus/, ústava, politické strany,
občanská práva
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
vysvětlí příčiny zakládání politických stran
politické proudy /konzervativismus, liberalismus,
základní politické proudy
demokratismus, socialismus/, ústava, politické strany,
občanská práva
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D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

8. ročník
kulturní rozrůzněnost doby

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a
světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost
a, charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí
význam kolonií
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí
význam kolonií

konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
změny na konci 19. stol., vznik mocenských bloků

vysvětlí příčiny vedoucí k rozpoutání sv. války

konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
změny na konci 19. stol., vznik mocenských bloků
úsilí Německa o získání kolonií
průběh 1. světové války

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky popíše stručně průběh 1.sv. války
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky objasní důsledky rozkladu habsburské monarchie
ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje charakterizuje absolutismus, konstituční monarchii a
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus na příkladech evropských dějin
parlamentarismus
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
změny na konci 19. stol., vznik mocenských bloků
úsilí Německa o získání kolonií

politické proudy /konzervativismus, liberalismus,
demokratismus, socialismus/, ústava, politické strany,
občanská práva
kulturní rozrůzněnost doby
evropské velmoci 17. a 18. století, Rusko, Francie,
Anglie
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8. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše situaci po I. sv. válce

RVP výstupy
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
charakterizuje poválečnou hospodářskou krizi
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, vysvětlí příčiny i důsledky nastolení komunismu
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
politických souvislostech a důsledky jejich existence
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
systémů

Učivo
Situace ve světě po I. světové válce.

Hlavní rysy světových dějin v prvním poválečném
desetiletí.
Život v Sovětském svazu mezi I. a II. sv. válkou.

Československo ve 20. letech 20. století.
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D-9-7-03 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
D-9-7-03 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
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí

9. ročník
charakterizuje vývoj v ČSR, jednotlivé totalitní systémy a Třicátá léta 20. stol. v Československu.
důsledky jejich existence pro ČSR
Ohrožení Československa fašismem

vysvětlí projevy charakteristických rysů doby ve školství, Kultura, školství, věda."
kultuře a vědě

vysvětlí příčiny druhé světové války

Okolnosti vzniku a začátek druhé světové války.

popíše situaci v našich zemích v období protekrátu

Ovládnutí Československa Německem.

popíše stručně fáze války

Průběh druhé světové války.

porozumí pojmu holocaust

Situace v českých zemích za druhé světové války.

vysvětlí jeho projevy a důsledky

Situace v českých zemích za druhé světové války.

objasní formování domácího a zahraničního odboje

Boj Čechů a osvobození ČSR.

zhodnotí politické, mocenské a ekonomické důsledky
války
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa

Jednání o uspořádání světa po skončení druhé sv.
války.
Mezinárodněpolitické změny ve světě.

vysvětlí stěžejní problémy obnoveného ČSR

Poválečné uspořádání ČSR.
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9. ročník

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce

provede rekapitulaci zasadních mezinárodněpolických
vztahů od konce 2. sv. války

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce

objasní vliv zásahů SSSR do vnitřních záležitostí jiných
států

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

charakterizuje ekonomickou krizi

Hlavní mezinárodně politické události ve 2. pol. 20.
století.
Hlavní vývojové rysy západních států
Vývoj Sovětského svazu a zemí v jeho sféře vlivu.

vysvětlí příčiny rozkladu koloniální soustavy

Proces dekolonizace ve světě.

uvede konkrétní případy vykonstruovaných politických
procesů

Nastolení komunistické moci v ČSR.
Padesátá léta v Československu - doba nejtvrdší
komunistické vlády.
Uvolňování komunistického režimu v Československu
v 60. letech.

popíše situaci na konci 60. let, nástup normalizace a
odstranění reformistů

Uvolňování komunistického režimu v Československu
v 60. letech.

vysvětlí pojmy oficiální kultura, samizdatová a exilová
kultura

Komunistická "normalizace" v ČSR.
Kultura, umění, věda a zábava"

objasní příčiny neudržitelnosti komunistického režimu

Výrazné politické změny ve světě a v Československu
od poloviny 80. let do poloviny 90. let 20. století.

prokáže základní orientaci v procesu politických změnv
ČR i ve světě

Státně politické změny ve světě.

vysvětlí nezbytnost znalostí ze současné vědy a techniky Úspěchy a objevy dosažené lidstvem.
diskutuje na přiměřené úrovni o současných
problémech politických, ekologických, globalizaci atd.

Závažné problémy ohrožující lidstvo.
Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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9. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

5.3.8 Výchova k občanství

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
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

3

Výchova k občanství
Člověk a společnost
Výchova k občanství se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k
evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná
demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Výchova k občanství přispívá také k rozvoji
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Název předmětu

Výchova k občanství
finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných
událostech. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí
jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně
činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka okrajově navazuje na vyučování vlastivědy na 1. stupni. V ročnících 7., 8., 9.je předmět týdně
předmětu (specifické informace o předmětu dotován 1 hodinou. Místem realizace předmětu jsou: třídy, učebna PC. Učivo se dělí na tyto tematické
důležité pro jeho realizaci)
celky: Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Stát a právo Mezinárodní
vztahy a globální svět Svým vzdělávacím obsahem výchova k občanství přispívá k naplnění některých
tematických okruhů z průřezových témat: Osobností a sociální výchova, Výchova demokratického občana,
Multikulturní výchova.
Integrace předmětů
• Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
• průběžně monitorujeme, jak žáci zvládají řešení problémů
Kompetence komunikativní:
• klademe důraz na týmovou práci
• umožňujeme žákům samostatnou ústní a písemnou prezentaci
• vyžaduje od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací
Kompetence sociální a personální:
• důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování
• vysvětlíme žákům možnost vznášet připomínky přes žákovský parlament
• orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě a vzájemnou pomoc při učení
• poskytneme žákům možnost dle vlastního uvážení projevit své pocity a nálady
• do výuky zařadíme projekty
• organizujeme společné akce starších a mladších žáků
Kompetence občanské:
• vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků
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Výchova k občanství

•
•
•
•

Způsob hodnocení žáků

vedeme žáky k hledání společného řešení při nedodržování pravidel školního řádu
vyžadujeme od žáků zodpovědnost za dodržování domluvených pravidel
účastníme se spolu se zástupci tříd žákovského parlamentu
zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního života
Kompetence pracovní:
• seznamujeme žáky s různými profesemi různými formami – beseda, exkurze, film
• cíleně ujasňujeme představu žáků o volbě vhodného budoucího studia a o reálné podobě jejich
budoucího povolání
• zapojujeme žáky do přípravy školních projektů
• vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení
Pětistupňová číselná klasifikace.

Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi

RVP výstupy
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,
rozpozná netolerantní chování lidí
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti

Učivo
Patříme k lidem

Vztahy mezi lidmi, osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
Vliv rodiny
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VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

7. ročník
uplatňuje vhodné chování a komunikaci při řešení
konfliktních situací mezi vrstevníky

Ve škole
Mezi vrstevníky
Komunikace

zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně
proti němu vystupuje

Vztahy mezi lidmi, osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti

naučí se získávat informace z médií

Masová kultura, prostředky masové komunikace,
masmédia

kriticky přistupuje k mediálním informacím

Masová kultura, prostředky masové komunikace,
masmédia

vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na Masová kultura, prostředky masové komunikace,
veřejné mínění a chování lidí
masmédia

zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Kultura, kulturní život, rozmanitost kulturních projevů,
akce, které ho zajímají
kulturní hodnoty, kulturní tradice, kulturní instituce
Umění
Krása kolem nás
VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a vyjmenuje světová náboženství
Víra a náboženství
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
Nejstarší formy náboženství
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
objasní význam kulturních institucí pro plnohodnotný
Kultura, kulturní život, rozmanitost kulturních projevů,
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
život člověka
kulturní hodnoty, kulturní tradice, kulturní instituce
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
vypráví o kulturních tradicích města, regionu, státu
Kultura, kulturní život, rozmanitost kulturních projevů,
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
kulturní hodnoty, kulturní tradice, kulturní instituce
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
zná a dodržuje pravidla slušnosti
Slušnost pro každý den
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
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7. ročník

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

naučí se poznávat přírodní a kulturní bohatství naší
země a architektonické styly

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-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

vyjmenuje organizace pro ochranu životního prostředí

Kam za kulturou
Tradice a vánoční zvyky
Krásy naší země, procházka po architektonických
stylech
Ochrana kulturních památek, přírodních objektů a
majetku
Zachraňme Zemi

objasní druhy potřeb, statky a služby

Naše potřeby

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-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání

provádí jednoduché právní úkony, uvede příklady
některých smluv

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech
porovná jejich znaky
objasní výhody demokratického způsobu řízení státu
pro každodenní život občanů

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele Majetek a vlastnictví
Životní úroveň

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů

diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

Právo v každodenním životě, význam právních vztahů,
důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající,
základní práva spotřebitele, styk s úřady
Právo v každodenním životě, význam právních vztahů,
důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající,
základní práva spotřebitele, styk s úřady
Právo v každodenním životě, význam právních vztahů,
důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající,
základní práva spotřebitele, styk s úřady
Právní základy státu, znaky státu, typy a formy státu
Principy demokracie
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7. ročník

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
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-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
VO-9-1-08 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,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a

vyloží smysl voleb do zastupitelstev a uvede příklady,
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život
občanů
vysvětlí evropskou integraci podstatu, význam, výhody

Volby

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování
uvede významné mezinárodní organizace Radu
Evropy,OSN, NATO

Začlenění do veřejného života

objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu,jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu a
při řešení krizí nevojenského charakteru

Ochrana obyvatel za mimořádných událostí

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby
chování a myšlení lidí

Tolerance k národnostním menšinám

zaujímá tolerantní postoje k menšinám

Tolerance k národnostním menšinám

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

Tolerance k národnostním menšinám

vysvětlí pojmy diskriminace, rasismus,
xenofobie,terorismus

Tolerance k národnostním menšinám

Evropská unie

Spolupráce mezi zeměmi Evropy
Mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN)
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zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem

7. ročník

vyjmenuje jednotky integrovaného záchranného
systému

Ochrana obyvatel za mimořádných událostí

zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné
solidarity mezi lidmi

Rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen

vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi

Ochrana obyvatel za mimořádných událostí

seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv a
Listinou základních práv a svobod
vysvětlí pojmy svoboda, autorita, morálka, svědomí

Lidská práva v dokumentech
Všeobecná deklarace lidských práv
Morálka a mravnost

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
různých životních situacích

Zásady lidského soužití, morálka a mravnost, svoboda
a vzájemná závislost

případné neshody a konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem

Pravidla chování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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7. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Výchova k občanství
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
kvalitu života
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-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše a objasní svůj dosavadní a současný život

Učivo
Člověk a změny. Vývoj
Dospívání, dospělost a stáří

naplánuje svou budoucnost

Relaxace
Volný čas

vyjmenuje své vlastnosti

Osobnost
Inteligence

porozumí pojmům temperament a charakter

Sebepojetí. Vůle. Temperament
Morálka
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ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
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-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně

8. ročník

rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a
vhodně koriguje své chování a jednání

Lidská setkání, přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi
Charakter. Potřeby a zájmy. Vlohy a schopnosti

definuje své potřeby

Charakter. Potřeby a zájmy. Vlohy a schopnosti

vyjmenuje své koníčky a zájmy

Charakter. Potřeby a zájmy. Vlohy a schopnosti

analyzuje proces poznávání a vnímání

Smyslové a rozumové poznávání skutečnosti
Myšlení a řeč

posoudí proces myšlení a tvoření

Jak se učím
Řešení problémů

využije poznatků o paměti pro větší efektivitu učení

Paměť, zapomínání, pozornost

pojmenuje své emoce

City

definuje pojmy asertivita, pasivita, agresivita

Asertivita, pasivita, agresivita
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ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
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-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
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
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,

8. ročník

porovná s přiměřeným prosazováním

Stres a jeho příčiny. Řešení konfliktů. Tělesné a
duševní zdraví, nemoci

rozlišuje stresory

Stres a jeho příčiny. Řešení konfliktů. Tělesné a
duševní zdraví, nemoci

naučí se zvládat náročné životní situace

Stres a jeho příčiny. Řešení konfliktů. Tělesné a
duševní zdraví, nemoci
Prevence zneužívání návykových látek

uvědomí si význam zdraví

Stres a jeho příčiny. Řešení konfliktů. Tělesné a
duševní zdraví, nemoci

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

Osobnost

definuje pojmy potřeby, dělba práce, výroba, statky a
služby
posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při
řešení konkrétních úkolů

Dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí,
specializace, technický rozvoj
Dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí,
specializace, technický rozvoj

uvědomí si důležitost vzájemné spolupráce

Dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí,
specializace, technický rozvoj

vyloží podstatu fungování trhu

Výrobní a nevýrobní odvětví. Komunikace při nákupu.
Trh, ekonomie. Státní rozpočet
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na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů

8. ročník

upevní si znalost pojmů právo a morálka

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj seznámí se s Ústavou ČR
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
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-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní
moci ČR i jejich orgánů a institucí

Právní minimum
Právo v Evropě
Lidská práva. Základní lidská práva, práva dítěte, jejich
ochrana
Ústava ČR
Moc zákonodárná, výkonná a soudní

vyhledá informace v listině práv a svobod

Úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech

posoudí význam ochrany lidských práv a svobod,
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí

Poškozování lidských práv, šikana, diskriminace

definuje pojmy pluralita, koalice, opozice

Moc zákonodárná, výkonná a soudní

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše život v obci

Učivo
Občan a obec. Úřady. Stát. Státní občanství. Státní
svátky a významné dny.Občan Evropské unie

zdůvodní význam komunálních voleb

Občan a obec. Úřady. Stát. Státní občanství. Státní
svátky a významné dny.Občan Evropské unie

vyjmenuje povinnosti úředníků

Občan a obec. Úřady. Stát. Státní občanství. Státní
svátky a významné dny.Občan Evropské unie

rozlišuje nejčastější typy a formy států

Občan a obec. Úřady. Stát. Státní občanství. Státní
svátky a významné dny.Občan Evropské unie
Občan a obec. Úřady. Stát. Státní občanství. Státní
svátky a významné dny.Občan Evropské unie
Občan a obec. Úřady. Stát. Státní občanství. Státní
svátky a významné dny.Občan Evropské unie

definuje pojem státní občanství
zná státní svátky a významné dny
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9. ročník

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-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady

vyjmenuje výhody členství v EU"

Občan a obec. Úřady. Stát. Státní občanství. Státní
svátky a významné dny.Občan Evropské unie

vysvětlí význam práva

Právní řád České republiky, orgány právní ochrany
občanů. Občanskoprávní vztahy

popíše právní řád ČR

Právní řád České republiky, orgány právní ochrany
občanů. Občanskoprávní vztahy

vyjmenuje základní práva

Právní řád České republiky, orgány právní ochrany
občanů. Občanskoprávní vztahy

popíše způsoby nabývání a ochrany vlastnictví

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

podle fotografií popíše odpovědnost za škodu

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

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů
pochopí význam sankcí

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů

popíše průběh občanského soudního řízení a úlohu
soudu

Právní řád České republiky, orgány právní ochrany
občanů. Občanskoprávní vztahy
Porušování práv k duševnímu vlastnictví
Majetek a vlastnictví. Odpovědnost za škodu. Orgány
právní ochrany a sankce. Občanské soudní řízení.
Trestní právo. Děti a paragrafy
Protiprávní jednání, druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost,
porušování předpisů v silničním provozu
Majetek a vlastnictví. Odpovědnost za škodu. Orgány
právní ochrany a sankce. Občanské soudní řízení.
Trestní právo. Děti a paragrafy
Majetek a vlastnictví. Odpovědnost za škodu. Orgány
právní ochrany a sankce. Občanské soudní řízení.
Trestní právo. Děti a paragrafy
Majetek a vlastnictví. Odpovědnost za škodu. Orgány
právní ochrany a sankce. Občanské soudní řízení.
Trestní právo. Děti a paragrafy
Majetek a vlastnictví. Odpovědnost za škodu. Orgány
právní ochrany a sankce. Občanské soudní řízení.
Trestní právo. Děti a paragrafy

rozpozná protiprávní jednání

rozliší přestupek a trestný čin, uvede příklady
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VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s
penězi
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s
penězi
VO-9-3-02 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

9. ročník
uvědomí si zodpovědnost za vlastní chování

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a
uvědomuje si rizika jejich porušování
dodržuje právní ustanovení

analyzuje trestní činnost mladistvých

pochopí důležitost správného výběru povolání

Majetek a vlastnictví. Odpovědnost za škodu. Orgány
právní ochrany a sankce. Občanské soudní řízení.
Trestní právo. Děti a paragrafy
Majetek a vlastnictví. Odpovědnost za škodu. Orgány
právní ochrany a sankce. Občanské soudní řízení.
Trestní právo. Děti a paragrafy
Majetek a vlastnictví. Odpovědnost za škodu. Orgány
právní ochrany a sankce. Občanské soudní řízení.
Trestní právo. Děti a paragrafy
Majetek a vlastnictví. Odpovědnost za škodu. Orgány
právní ochrany a sankce. Občanské soudní řízení.
Trestní právo. Děti a paragrafy
Správná volba povolání. Každé povolání si žádá své.
Brigády. Zaměstnání

odhadne vlastní možnosti

Správná volba povolání. Každé povolání si žádá své.
Brigády. Zaměstnání

naplánuje vlastní budoucnost

Správná volba povolání. Každé povolání si žádá své.
Brigády. Zaměstnání
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hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s
penězi
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-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,

9. ročník

připraví životopis

Správná volba povolání. Každé povolání si žádá své.
Brigády. Zaměstnání

popíše práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů
seznámí se se základními právy a povinnostmi manželů
a se zákonem o rodině
uvede příklady pomoci státu rodině

Správná volba povolání. Každé povolání si žádá své.
Brigády. Zaměstnání
Rodina. Rodiče a děti. Zákon o rodině

popíše vztah rodiče, děti z pohledu práv a povinností

Rodina. Rodiče a děti. Zákon o rodině

uvede příklady náhradní rodinné péče

Rodina. Rodiče a děti. Zákon o rodině

vysvětlí pojmy ekonomie a ekonomika

Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť

pochopí fungování trhu

Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť

vyjmenuje zdroje příjmů státního rozpočtu

Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť

Rodina. Rodiče a děti. Zákon o rodině
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na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
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

9. ročník

popíše daňovou politiku státu

Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť

charakterizuje sociální politiku státu

Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť

analyzuje systém pojištění

Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť

uvede příklady peněžních ústavů

Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť
Solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve
společnosti Peněžní ústavy. Právní subjekty podnikání
Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť

zná funkci České národní banky

rozliší zaměstnání a podnikání
vysvětlí pojem živnostenský list
vysvětlí pojem globální problémy,uvede příklady
některých projevů globalizace, porovná jejich klady a
zápory
zdůvodní odpovědnost člověka za osud planety

Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť
Stát a národní hospodářství. Státní rozpočet. Záchytná
sociální síť
Problémy současného světa. Ohrožené životní
prostředí
Problémy současného světa. Ohrožené životní
prostředí
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VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-5-02 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-9-5-02 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-9-5-02 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-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,

9. ročník
uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří
na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život lidstva
objasní souvislosti globálních a lokálních problémů,
uvede příklady možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální úrovni, v obci, regionu

Problémy současného světa. Ohrožené životní
prostředí
Problémy současného světa. Ohrožené životní
prostředí

ekologické problémy světa, závažnost a důsledky zásahů Problémy současného světa. Ohrožené životní
lidí do přírody
prostředí
Globalizace, projevy, klady a zápory
Významné globální problémy včetně válek a
terorismu, možnosti jejich řešení
vyjmenuje vládní a nevládní organizace a hnutí,
Problémy současného světa. Ohrožené životní
zabývající se péčí o životní prostředí
prostředí
vyjmenuje a charakterizuje mezinárodní organizace

Problémy současného světa. Ohrožené životní
prostředí

vyhledá v médiích informace o lokálních válečných
konfliktech

Problémy současného světa. Ohrožené životní
prostředí

popíše ochranu obyvatel v mimořádných situacích

Problémy současného světa. Ohrožené životní
prostředí

rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu Obrana státu
a účasti v zahraničních misích
Mezinárodní organizace
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9. ročník

posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních misích
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
uvede příklady použití debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení

Mezinárodní spolupráce, ekonomická, politická a
bezpečnostní, její výhody
naplánuje cíl svého života a zhodnotí své možnosti

Životní plány a cíle

na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů
Platby
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich
omezení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

5.3.9 Fyzika

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Fyzika
Člověk a příroda
Předmět fyzika pomáhá žáku uvědomovat si svou existenci coby součást přírody a vesmíru.
Zprostředkovává mu zážitek mohutnosti přírodních sil a komplexnosti zkoumaných systémů. Nacházením
odpovědí nabízí žáku prožitek řádu a smyslu a zprostředkovává metafyzický zážitek schopnosti tento řád
odhalovat. Učí ho souběžně používat empirické i teoretické prostředky poznání. Žák si osvojuje schopnost
soustavně a objektivně pozorovat, provést měření, ve vhodné míře abstrahovat, formulovat hypotézu a
vytvořit model. Předmět v žáku pěstuje potřebu pravdivosti v prostředí svobodné komunikace.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka fyziky je započata v šestém ročníku a ukončena v devátém ročníku. V šestém ročníku je hodinová
předmětu (specifické informace o předmětu dotace jedna hodina týdně a v sedmém, osmém, devátém ročníku dvě hodiny týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• ukázkami konkrétních technických aplikací matematické přesnosti a spolehlivosti a podněcováním
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
žáka k vlastním jednoduchým výpočtům motivujeme jej k osvojení si základů kvantitativní
kompetence žáků
gramotnosti, rozšiřujeme jeho znalosti a dovednosti technické a fyzikální, vedeme žáka k práci s
nejrůznějšími zdroji informace a informačními technologiemi, vedeme ho k opatrnému a
kritickému pohledu na zdroje informací, probouzíme v žákovi touhu po pravdě a pravdivosti
obecně.
Kompetence k řešení problémů:
• trvalým navozováním fyzikálních problémů budujeme v žákovi pozitivní přístup k problémovým
situacím obecně
• vedeme ho ke strukturaci problému, vhodnými poukazy k fyzikálnímu modelu jako silnému nástroji
řešení reálných situací
• učíme žáka odlišit podstatné od nepodstatného, podněcujeme žáka k odhadování výsledku, učíme
jej řádovému, hrubému odhadu, a tak pěstujeme jeho dovednost učinit si představu o rozměru
kterékoli (fyzikální) situace
• ceníme intuitivní přístupy, podporujeme je odkazy k podobné povaze některých objevů a zásadně
necháváme žákům pootevřený prostor pro nápad,
• systematicky učíme žáka nahradit reálnou situaci zjednodušeným modelem
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Fyzika

•

trvale žáka vedeme k přísnému rozlišení modelu od reality, upozorňujeme ho na úskalí spojená s
úzce vědeckým pohledem na svět a vhodnými odkazy mu pomáháme vytvářet si co nejbohatší
rejstřík interpretace skutečnosti.
Kompetence komunikativní:
• posilováním prvků soustředěné skupinové práce vedeme žáky k zážitku věcné, efektivní,
neemotivní komunikace, trvalými poukazy na přibližnost vědeckého poznání a povinnost testovat
a vyvracet vědecké hypotézy
• učíme žáka chápat i diskusi jako příležitost spíše nalézt nedostatky ve vlastním úhlu pohledu než
dokazovat svůj názor, ceněním (i chybných) kritických poznámek
• učíme žáka nediskvalifikovat předem chybující a obecně vnímat všechny účastníky diskuse ne jako
protivníky ohrožující jeho pravdu, nýbrž jako partnery, kteří jej obohacují a s nimiž se nenásilně a v
příznivé atmosféře dobírá obecnějšího a úplnějšího pohledu
Kompetence sociální a personální:
• upozorňujeme na přesah základních fyzikálních zákonů a jejich vztah k osobnímu lidskému hledání
a dotazování
• seznamujeme žáka se zkušeností, že život vždy přesahuje osobní modelovou představu
• vedle vědomí sebe sama, vedeme žáky skrze společné aktivity (práce ve skupinách, sdílení
experimentálních dat, prezentace) k silnému prožitku smyslu týmové práce
• rozborem chyb v řešení posilujeme v žáku vědomí, že omyl je přirozený
• využíváme celou škálu hodnocení v korektním a přátelském prostředí
Kompetence občanské:
• vedeme žáka k osvojení si úkolu a povinnosti coby přirozené a neobtěžující součásti života,
• nácvikem číselných odhadů a výpočtů výsledku vedeme žáka k návyku osobního ručení za vlastní
výsledek, postoj a názor,
• trvalým pobytem v prostředí otázky a problému pomáháme žáku zvykat si na otevřený, tolerantní
postoj
Kompetence pracovní:
• různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi - cíleně
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího vhodného
studia
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Způsob hodnocení žáků

Fyzika
Pětistupňová klasifikace.

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí pojem těleso, rozliší jej od látky

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
popíše tvar a vlastnosti tělesa
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích

osvojí si charakteristiky pevných, kapalných a plynných
látek i těles pomocí jejich vlastností pochopí, že
dělitelnost je všeobecná vlastnost látek
ví, že v závislosti na teplotě se může látka nacházet v
různých skupenstvích

Učivo
Tělesa a látky.
Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.
Tělesa a látky.
Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.
Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.

dokáže popsat vzájemné působení těles a jeho projevy

Síla.

chápe pojem síla

Síla.
Měření síly

umí popsat sílu pomocí účinků

Síla.
Měření síly
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Fyzika
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí

6. ročník
pozná a popíše účinky gravitační síly

Gravitační síla.

chápe, že se všechna tělesa skládají z atomů a molekul

Atomy a molekuly
Model atomu.

dokáže popsat i vytvořit model atomu, prvku, molekuly Atomy a molekuly
Model atomu.
vysvětlí, že částice jsou v neustálém neuspořádaném
pohybu

Částicové složení látek.

popíše Brownův pohyb

Částicové složení látek.

vymyslí a popíše pokus na difuzi

Částicové složení látek.

ví, kde se setká s difuzí v běžném životě

Částicové složení látek.

Vysvětlí na základě těchto poznatků některé vlastnosti
pevných, kapalných i plynných látek

Částicové složení látek.

uvede části atomu a částice z nichž je složen

Atomy a molekuly

zná elektrické náboje protonu, elektronu a neutronu

Atomy a molekuly
Elektrické pole a síla

umí vysvětlit princip elektrování a vzniku iontu

Elektrování těles
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F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o

6. ročník
dokáže nakreslit model iontu

Elektrování těles

vysvětlí, z jakých látek jsou vyrobeny magnety

Magnetické vlastnosti látek

rozliší přírodní a umělé magnety

Magnetické vlastnosti látek

vyjmenuje části magnetu, póly i netečné pásmo

Magnet

popíše vlastnosti magnetu

Magnetické pole a síla

na jednoduchých pokusech vysvětlí pojem magnetické Magnetické pole a síla
pole i vzájemné působení dvou shodných pólů magnetů
i dvou neshodných pólů i magnetů na tělesa z
feromagnetických látek
popíše magnetické vlastnosti Země
Magnetické pole Země

orientuje se v pojmech severní a jižní zeměpisný pól

Magnetické pole Země

vysvětlí použití magnetky, kompasu

Magnetické pole Země
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vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

6. ročník

porovná velikosti fyzikálních veličin stejného druhu

Fyzikální veličiny

vyjmenuje značky i jednotky již známých fyzikálních
veličin
osvojí si jednotku délky její násobky a díly

Fyzikální veličiny

vyjmenuje některá délková měřidla umí je použít k
měření délky těles osvojí si pojmy jednotka, nejmenší
dílek
vypočítá průměrnou hodnotu naměřených délek

Měření délky pevného tělesa

osvojí si základní jednotku objemu její díly i násobky

Měření objemu tělesa

chápe jednotky litr, hektolitr, mililitr

Měření objemu tělesa

měří objem kapalných i pevných těles pomocí
odměrného válce
rozezná hmotnost od gravitační síly chápe pojem
hmotnost

Měření objemu tělesa

zná jednotky hmotnosti a převádí je mezi sebou

Měření hmotnosti tělesa

osvojí si vztah pro výpočet hustoty vysvětlí hustotu
látek na příkladech
řeší jednoduché příklady na výpočet hustoty tělesa a
jeho hmotnosti chápe význam hustoty v praxi
vysvětlí na jednoduchých pokusech změnu objemu
kapalného, pevného i plynného tělesa při změně teploty
osvojí si základní jednotku času a vzájemné vztahy mezi
vedlejšími jednotkami času

Hustota

Měření délky pevného tělesa

Měření délky pevného tělesa

Gravitační síla.

Hustota
Změna objemu těles
Měření času
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F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

6. ročník
popíše měření času v historii a současnosti

Měření času

popíše teploměr

Měření teploty

zná jednotku i značku teploty orientuje se v druzích
teploměrů i jejich použití
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Měření teploty

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
umí vysvětlit pojmy klid, pohyb a vztažná soustava
umí těchto pojmů využít k řešení problémů a úloh

Učivo
Pohyb těles
Vztažná soustava
Výpočet rychlosti, dráhy, času
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F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích

7. ročník

rozliší pojem dráha versus trajektorie

Dráha, trajektorie

změří uraženou dráhu

Dráha, trajektorie

znázorní sílu pomocí orientované úsečky

Síla a její měření

vyjmenuje značku i jednotku síly, zná její násobky i díly Síla a její měření
osvojí si algoritmus pro výpočet gravitační síly, její
Gravitační síla
velikost měří siloměrem
dovede složit 2 síly působící stejným i opačným směrem Skládání sil
a to jak experimentálně, tak graficky
chápe princip skládání sil, užívá pojem výslednice

Skládání sil

skládá síly různého směru pomocí rovnoběžníku sil

Skládání sil

orientuje se ve vzájemném působení těles a polí

Posuvné účinky síly
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7. ročník

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 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

na příkladech rozlišuje účinky posuvné, otáčivé a
deformační

Posuvné účinky síly

dojde k poznání o závislosti posuvných účinků na
velikosti síly a na hmotnosti tělesa

Posuvné účinky síly

používá poznatků prvního Newtonova pohybového
zákona - zákona setrvačnosti - k objasnění jevů
z běžného života
samostatně řeší úlohy upevňující poznatky o prvním i
druhém Newtonově pohybovém zákonu"

Posuvné účinky síly
Pohybové zákony

užívá pojem páka, rameno síly, moment síly

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů

při výpočtech uplatňuje podmínky pro rovnováhu na
páce
vysvětlí užití a účelnost páky v běžném životě

Otáčivý účinek síly
Moment síly
Moment síly

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů

Posuvné účinky síly
Pohybové zákony

Moment síly

popíše jednotlivá zařízení pozná kladku pevnou, volnou Moment síly
i kladkostroj
zná účelnost použití kladek a umí uplatnit algoritmus
Moment síly
výpočtu rovnováhy na těchto jednoduchých strojích k
základním výpočtům sestaví jednoduchou soustavu k
ověření znalostí
rozlišuje pojem tlaková a tahová síla
Deformační účinek síly

objasní účinky vnější tlakové síly na hladinu kapaliny

Vlastnosti kapalin a plynů
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F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní

7. ročník
užívá k vysvětlení jevů Pascalova zákona

Vlastnosti kapalin a plynů

popisuje pokusy tykající se chování kapalin a objasní je
nakreslí jednoduché schéma hydraulického zařízení

Vlastnosti kapalin a plynů

popíše užití hydraulického zařízení v praxi

Vlastnosti kapalin a plynů

na základě pokusů se seznámí s účinkem gravitační síly
na kapalinu

Vlastnosti kapalin a plynů

popíše tlakovou sílu kolmo na dno i hydrostatický tlak

Vlastnosti kapalin a plynů

vysvětlí existenci a příčiny vztlakové síly, její využití v
praxi

Archimédův zákon

zná Archimédův zákon, dokáže jej vysvětlit a používá k
výpočtům

Archimédův zákon

vyvodí podmínky pro plování těles v kapalině a určí
souvislost velikosti ponořeného objemu tělesa a
hustoty kapaliny

Archimédův zákon

731

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Fyzika
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů

7. ročník
vysvětlí pojmy a příčiny atmosférického tlaku a tlakové
síly s ním související, ověří to pokusem

Archimédův zákon

popíše Torricelliho pokus jako princip měření
atmosférického tlaku

Atmosferický tlak

vyjmenuje a popíše přístroje k měření atmosférického
tlaku i tlaku uvnitř nádoby

Atmosferický tlak

aplikuje platnost Archimédova zákona v atmosféře a
dokáže vysvětlit význam těchto poznatků v praxi –
balóny
rozliší pojmy přetlak, podtlak

Atmosferický tlak

Atmosferický tlak

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•

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

•
•

RVP výstupy
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
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-9-4-02 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

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá pojmy mechanická práce, výkon, kladka,
pohybová a polohová energie k objasnění fyzikálních
dějů

popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové
energie v gravitačním poli Země

Učivo
Konání práce ve fyzice
Práce - W=F.s
Práce na kladce.
Výkon P=W/t
Změny vnitřní energie.
Změny vnitřní energie.

objasní, že změna pohybové energie, polohové energie Změny vnitřní energie.
v gravitačním poli Země a energie pružnosti jsou vždy
spojeny s konáním práce

chápe zákon zachování energie

Změny vnitřní energie.

popíše vzájemnou přeměnu energií

Změny vnitřní energie.

umí používat vzorce týkající se fyzikální práce a výkonu

Práce - W=F.s

rozumí rozdílu fyzická a fyzikální práce

Konání práce ve fyzice

dovede pojem vnitřní energie použít k vysvětlení
zadaných fyzikálních jevů spojuje její změny s ději
konání práce a tepelné výměny

Stav tělesa

Teplo není teplota
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8. ročník

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem

osvojí si vzorec pro výpočet tepla a používá jej k
výpočtu tepla a hmotnosti, popřípadě změny teploty

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem
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
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
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

vysvětlí, na kterých veličinách závisí měrná tepelná
kapacita a co její hodnota udává
porovná vlastnosti materiálů a spojuje s nimi výhody a
nevýhody materiálů při tepelné výměně.
vysvětlí děj tepelné výměny mezi dvěma tělesy

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

zakreslí siločáry el. pole bodového náboje, dvou
nesouhlasně nabitých bodových nábojů a siločáry
stejnorodého el. pole

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

definuje elektrický proud jako usměrněný pohyb
volných částic

Závislost tepla na m, c, dt
Měrná tepelná kapacita, její význam a počítání s ní
Kalorimetrická rovnice
Měrná tepelná kapacita, její význam a počítání s ní
Měrná tepelná kapacita, její význam a počítání s ní
Měrná tepelná kapacita, její význam a počítání s ní

osvojí si kalorimetrickou rovnici a použije ji pro výpočet Kalorimetrická rovnice
tepla, hmotnosti či teploty
spojuje změny skupenství látek se změnami jeho vnitřní Změny skupenství látek(tání, tuhnutí, vypařování, var,
energie
kapalnění)
Skupenská tepla

používá veličiny teplota tání, měrné skupenské teplo
tání, skupenské teplo tání atd.
spojuje elektrický náboj s existencí částic s kladným a
záporným nábojem ve stavbě atomů a s existencí
volných částic s elektrickým nábojem ve stavbě látek
používá pojem elementární náboj, zná jednotku
coulomb i převod mezi nimi

Skupenská tepla
Elektrický náboj
Elektrické pole
Elektrický náboj
Elektrické pole
Elektrostatická indukce
Polarizace dialektrika
Elektrické pole
Elektrostatická indukce
Polarizace dialektrika
Vodič versus izolant
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8. ročník

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku

zná zdroje napětí

Elektrický proud jako jev
Elektrický obvod
Elektrický obvod

Elektrotechnické značky
vysloví Ohmův zákon a aplikuje ho na jednotlivých
výpočtech napětí, proudu i odporu

Zákony elektrického proudu v obvodech

Elektrický proud
Elektrické napětí
Elektrický odpor
sestaví el. obvod a pomocí měřících přístrojů změří
Elektrický obvod
napětí i proud v jednotlivých částech obvodu
Elektrotechnické značky
Rezistor a jeho odpor
Zapojení rezistorů
využívá zákonitostí při zapojení rezistorů za sebou i
Zapojení rezistorů
vedle sebe k výpočtům el. proudu, odporu i napětí v el. Reostat.
obvodech
prokáže znalost algoritmu pro výpočet el. práce a
Elektrická práce a energie
výkonu i jejich jednotky prokáže na výpočtech
Výkon elektrického proudu
Umí vysvětlit a používat pojmy tón, hluk, frekvence,
barva tónu, hlasitost.

Akustika

Umí vysvětlit vznik zvuku.

Akustika
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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
Dokáže vysvětlit jak se zvuk šíří různými médii.

Akustika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Umí znázornit, jak obrázkem tak experimentálně tvar
magnetického pole kolem magnetu i cívky

Učivo
elektromagnetická indukce
elektromagnet

Vysvětlí, jaké parametry mají vliv na účinky
magnetického pole kolem elektromagnetu

elektromagnetická indukce
elektromagnet
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vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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-9-6-05 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
změří elektrický proud a napětí

9. ročník

Popíše části elektromotoru a vysvětlí princip jeho chodu elektromotor

Vysvětlí a demonstruje princip elektromagnetické
indukce.

relé, jistič, elektrický zvonek

Klasifikuje elektromagnetické vlny na základě jejich
vlnové délky a funkce

Druhy elektromagnetického záření
Vlnová délka, frekvence

Uvede použití a výskyt elektromagnetických vln.

Druhy elektromagnetického záření

K jednotlivým druhům elektromagnetického záření
přiřadí nejčastější zdroje

Druhy elektromagnetického záření

Popíše, jak vzniká střídavý proud

elektromagnetická indukce
T=1/f
Střídavý proud

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

Vysvětlí rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným
proudem
Pomocí principu elektromagnetické indukce vysvětlí
funkci transformátoru

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

Experimentálně sestaví a znázorní funkci
transformátoru

transformátor, transformace napětí
elektrická rozvodná síť
jádro, cívka, transformační poměr
U1/U2=N1/N2
jádro, cívka, transformační poměr
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9. ročník

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

Vysvětlí důležitost transformátoru a elektromagnetické elektrická rozvodná síť
indukce pro společnost a její fungování
Na jednoduchém pokusu demonstruje jev elektrolýza
elektrolýza

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 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

Zhodnotí důležitost a způsob ochrany před bleskem

jiskrový výboj

Vysvětlí rozdíl mezi elektrickým obloukem, jiskrový
výbojem a výbojem za sníženého tlaku (uvede příklad
výskytu z praxe)
Uvede použití elmag. záření a výskyt

jiskrový výboj
elektrický oblouk
výboj za sníženého tlaku
ionizace
Druhy elektromagnetického záření

Umí formulovat zákon odrazu a demonstrovat jej na
jednoduchých experimentech

zákon odrazu
zrcadlo rovinné, duté, vypuklé

Vysvětlí rozdíly mezi různými typy zrcadel

zrcadlo rovinné, duté, vypuklé

Pomocí zákonu lomu světla vysvětlí, jak funguje spojka
a rozptylka

zákon lomu
typy čoček
optická mohutnost φ=1/f
krátkozrakost, dalekozrakost
zákon lomu
zdánlivá hloubka
úplný odraz
fata morgána
úplný odraz

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve Vysvětlí jev nazývaný zdánlivá hloubka, úplný odraz,
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
fata morgána
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve Demonstruje na pokusu model optického vlákna a
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
použije pojem úplného odrazu
světla při řešení problémů a úloh
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9. ročník

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

Pojmenuje jednotlivé optické přístroje a doprovodí je
schématickým nákresem

lupa, mikroskop, dalekohled

Nakreslí a popíše stavbu atomu a látek(Rutherfordův,
Bohrův model…)

stavba atomu

Vysvětlí pojmy: radioaktivita, poločas rozpadu,
přeměnová řada, radionuklid

radioaktivita přirozená a umělá
druhy záření

Popíše rozdíly mezi jednotlivými druhy záření (α, β, γ,
neutronové)

druhy záření

Uvede příklady využití jaderného záření v praxi

jaderné záření v praxi

Vysvětlí, kdy a jak je potřeba se chránit před zářením

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

Nakreslí a popíše schéma jaderné řetězové reakce a
jaderné elektrárny

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

Přehledně shrne význačné objekty ve vesmíru se
zaměřením na Sluneční soustavu

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

Popíše vlastnosti objektů ve Sluneční soustavě

druhy záření
jaderné záření v praxi
bezpečnost jaderných elektráren
jaderný reaktor
jaderná elektrárna
bezpečnost jaderných elektráren
Sluneční soustava
planeta, planetka, meteor, asteroid
Sluneční soustava

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

Z dostupných zdrojů vyhledává informace o nových
projektech v kosmonautice

planeta, planetka, meteor, asteroid
hvězda
vzdálenosti ve Vesmíru
vzdálenosti ve Vesmíru
pilotované lety do Vesmíru
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9. ročník

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu

Vysvětlí jaký má vliv světlo a teplota na odpor
polovodičů a uvede využití v praxi

termistor, fotorezistor

Graficky znázorní polovodič typu N a P
Umí zakreslit zapojení diody do obvodu samostatně
(propustný a závěrný směr) i jako dvoucestný
usměrňovač

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu

Popíše vlastnosti a vysvětlí použití diody, fotodiody a
LED

polovodič typu P a N
dioda
volt-ampérová charakteristika diody
vlastnosti diody v obvodu
dioda jako usměrňovač
LED a fotodioda
solární energie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

5.3.10 Chemie

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Chemie
Člověk a příroda
Chemie je koncipována jako předmět, který má žáky motivovat k zájmu o přírodní vědy, umožnit jim
poznat anorganické a organické látky a tělesa, vlastnosti látek, vytvoření základních představ o jejich
stavbě a přeměnách, zároveň i aplikaci v běžném životě. Žáci se učí hledat souvislosti mezi chemickými ději
probíhajícími v přírodě. Výuka je doplněna demonstrací, zpřesňována videem, referáty, popř. exkurzemi.
Učivo je určeno k trvalému osvojení, žáci nebudou zatěžováni nepodstatnými podrobnostmi. Výuka vytváří
základy ekologického chování a přispívá k orientaci v současném životě. Prostřednictvím učiva chemie se
žáci naučí rozšiřovat vědomosti o nové poznatky o látkách přírodních i vyrobených.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět chemie je začleněn do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. V osmém a devátém ročníku
předmětu (specifické informace o předmětu jsou mu věnovány 2 hodiny týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
společně zhodnotíme jeho dosažení
kompetence žáků
• umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
Kompetence k řešení problémů:
• umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět
pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi
Kompetence komunikativní:
• důraz klademe na prožitkové vyučování
Kompetence sociální a personální:
• od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a
nutnost vzájemné pomoci
Kompetence občanské:
• na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí
Kompetence pracovní:
• zapojujeme žáky do přípravy školních projektů
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Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Chemie
Při hodnocení výstupů je kladen důraz na slovní projev žáků, na správné užívání pojmů, kvalitativní popis
objektů a systémů, vysvětlení jevů, pozorování; dále na aktivitu žáků, zapojení do týmové práce a zájem o
danou problematiku. U žáků se specifickou poruchou učení jsou zohledňovány specifické chyby a společně
hledány postupy ke správnému osvojení učiva. Žáci se zájmem o chemii se mohou zapojit do soutěží,
vypracovat referáty k daným tématům, zúčastňovat se exkurzí.

Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
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
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-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
charakterizuje látky a jejich vlastnosti
objasní jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek

Učivo
Látky a jejich vlastnosti
Rozlišování látek podle vlastností
Chemický průmysl
Mimořádné události

rozpozná přeměny skupenství látek
pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně
používanými látkami

Látky a jejich vlastnosti
Chemická laboratoř. Laboratorní pomůcky.Pravidla
bezpečnosti práce

posoudí nebezpečnost látek, se kterými zatím pracovat Chemická laboratoř. Laboratorní pomůcky.Pravidla
nesmí"
bezpečnosti práce

rozlišuje směsi a chemické látky

Druhy směsí, příprava
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Chemie
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení
CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

8. ročník
vypočítá složení roztoku

Výpočet složení roztoku

navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek Metody používané k oddělování složek ze směsí
ze směsí
uvede příklady oddělování složek v praxi

Metody používané k oddělování složek ze směsí

rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě

Druhy směsí, příprava

vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných Druhy směsí, příprava
látek
rozliší různé druhy vody
Druhy vod. Úprava povrchové vody na pitnou a
užitkovou. Odpadní vody, čistírny odpadních vod.
uvede příklady jejich výskytu a použití
Druhy vod. Úprava povrchové vody na pitnou a
užitkovou. Odpadní vody, čistírny odpadních vod.
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
Druhy vod. Úprava povrchové vody na pitnou a
užitkovou. Odpadní vody, čistírny odpadních vod.

navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění

Vzduch, hoření, složení, průmyslové zpracování a
využití jednotlivých složek

seznámí se se zásadami hašení hořlavých látek

Vzduch, hoření, složení, průmyslové zpracování a
využití jednotlivých složek

používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech
používá správně názvy a značky určených chemických
prvků

Atom, struktura atomu
Chemický prvek, názvy, značky
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8. ročník

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

rozlišuje pojmy molekula a sloučenina

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

pojmy používá ve správných souvislostech

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

rozdělí na základě dostupných informací prvky podle
skupenství a fyzikálních vlastností
seznámí se s vlastnostmi a použitím vodíku

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání

Chemický prvek, názvy, značky
Molekula, sloučenina
Atom, struktura atomu
Chemický prvek, názvy, značky
Molekula, sloučenina
Rozdělení prvků podle skupenství a fyzikálních
vlastností
Vodík. Nukleonové číslo. Izotopy

rozpozná alkalické a technické kovy a slitiny, usuzuje na Rozdělení prvků podle skupenství a fyzikálních
jejich možné vlastnosti
vlastností
Významné kovy, vlastnosti a použití
Alkalické kovy. Některé technické kovy. Slitiny
Významné nekovy, halogeny, uhlík, síra. Polokovy
používá pojmy ionty ve správných souvislostech
Ionty

rozlišuje ionty na kationty a anionty

Ionty

orientuje se v periodické soustavě chemických prvků a
aplikuje tyto znalosti na určení struktury atomu

Periodický zákon. Periodická soustava prvků

aplikuje znalost zákona zachování hmotnosti při zápisu
chemických reakcí pomocí chemické rovnice

Chemická rovnice.
Zákon zachování hmotnosti.

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí

Chemická rovnice.
Vlivy na průběh chemických reakcí
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CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu
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
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
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
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
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí

Chemická rovnice.

přečte chemické rovnice a vypočítá hmotnost výchozí
látky nebo produktu

Chemická rovnice.

tvoří vzorce vybraných halogenidů, oxidů a sulfidů

Halogenidy,Oxidy, sulfidy, vlastnosti, použití
názvosloví

popíše a porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných halogenidů, oxidů a sulfidů

Halogenidy,Oxidy, sulfidy, vlastnosti, použití
názvosloví

posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí

Halogenidy,Oxidy, sulfidy, vlastnosti, použití
názvosloví

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných kyselin

Kyseliny, názvosloví, ionizace, vlastnosti a použití
některých kyselin
Hydroxidy, názvosloví, ionizaci, vlastnosti a použití
některých hydroxidů
Kyseliny, názvosloví, ionizace, vlastnosti a použití
některých kyselin

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vysvětlí vznik kyselých dešťů
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim
lze předcházet
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich uvede jejich vliv na životní prostředí
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim
lze předcházet
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich uvede opatření, kterými jim lze předcházet
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim
lze předcházet

Kyseliny, názvosloví, ionizace, vlastnosti a použití
některých kyselin
Kyseliny, názvosloví, ionizace, vlastnosti a použití
některých kyselin
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CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
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
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
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
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
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
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí

8. ročník
orientuje se na stupnici pH

Zjišťování kyselosti a zásaditosti vodných roztoků.
Určování podle stupnice pH

změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem

Zjišťování kyselosti a zásaditosti vodných roztoků.
Určování podle stupnice pH

zná zásady první pomoci při zasažení pokožky kyselinou Kyseliny, názvosloví, ionizace, vlastnosti a použití
nebo hydroxidem
některých kyselin
Hydroxidy, názvosloví, ionizaci, vlastnosti a použití
některých hydroxidů
seznámí se s názvoslovím solí
Názvosloví solí. Vznik solí., Neutralizace

seznámí se se způsoby vzniku solí

Názvosloví solí. Vznik solí., Neutralizace

objasní podstatu neutralizace

Názvosloví solí. Vznik solí., Neutralizace

uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

Názvosloví solí. Vznik solí., Neutralizace

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných zástupců těchto látek

Vlastnosti a použití solí

seznámí se s vlivem solí na životní prostředí

Vlastnosti a použití solí
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a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
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

Rozpozná vybrané nekovy a polokovy a usuzuje na jejich Významné nekovy, halogeny, uhlík, síra. Polokovy
možné vlastnosti
Vysvětlí vznik chemické vazby

Chemická vazba

uvede vlivy ovlivňující průběh chemických reakcí

Vlivy na průběh chemických reakcí
Halogenidy,Oxidy, sulfidy, vlastnosti, použití
názvosloví

Porovná vlastnosti a použití prakticky významných
hydroxidů

Hydroxidy, názvosloví, ionizaci, vlastnosti a použití
některých hydroxidů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických rozpozná, které reakce jsou redoxní
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických rozliší oxidaci a redukci
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických určí oxidační čísla atomů prvků ve sloučeninách
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických uvede příklady rud a možné způsoby získávání kovů z
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických rud
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických popíše výrobu surového železa
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických vysvětlí principy výroby oceli
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání

Učivo
Oxidace a redukce

Oxidace a redukce

Oxidace a redukce

Získávání kovů z rud

Získávání kovů z rud
Výroba surového železa a oceli

Získávání kovů z rud
Výroba surového železa a oceli
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9. ročník

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu

uvede příklady průmyslového využití elektrolýzy

Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy

popíše princip výroby elektrického proudu chemickou
cestou

Chemické reakce jako zdroj elektrické energie
Galvanické články a akumulátory

vysvětlí podstatu koroze

Koroze

uvede příklady ochrany kovů před korozí

Koroze

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy

uvede, které látky využívá člověk jako zdroje tepla a
energie

používá pojmy látkové množství,molární hmotnost,
Látkové množství, molární hmotnost
stechiometrické koeficienty ve správných souvislostech Výpočet hmotnosti chemických látek
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich
nebezpečnému průběhu

Získávání kovů z rud
Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy
Chemické reakce jako zdroj elektrické energie
Energie, teplo a chemické reakce

objasní podstatu exotermických a endotermických
reakcí

Exotermické a endotermické reakce

rozdělí paliva na přírodní a vyrobená,

Paliva, Uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie
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9. ročník

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

rozdělí paliva na fosilní a současná

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků uvede jejich zdroje,
vlastnosti a použití

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových produktů

objasní nebezpečí používání freonů a nutnost omezení
jejich výroby
objasní podstatu fotosyntézy

Paliva, Uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie

zhodnotí užívání fosilních a vyrobených paliv jako zdrojů Paliva, Uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie
energie
uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy Paliva, Uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie

objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie

Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie

objasní nutnost většího využívání obnovitelných zdrojů
z hlediska vyčerpatelnosti i vzhledem k životnímu
prostředí
rozliší typy vazeb, řetězců a vzorců

Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie

rozliší jednoduché alkany a cykloalkany, uvede jejich
zdroje,vlastnosti a použití
uvede významné zástupce alkenů, alkinů, arenů, jejich
zdroje, vlastnosti a použití
objasní principy činnosti automobilového akumulátoru

Alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, alkadieny, areny

Typy vazeb, řetězců a vzorců

Alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, alkadieny, areny
Uhlovodíky a automobilismus
Benzín, oktanové číslo, automobilový katalyzátor
Uhlovodíkové zbytky
Halogenderiváty, freony
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony, karboxylové
kyseliny, estery
Halogenderiváty, freony
Sacharidy, tuky, bílkoviny
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biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů.
CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových produktů
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů.
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

9. ročník

orientuje se ve výchozích látkách a produktech
fotosyntézy a koncových produktech biochemického
zpracování bílkovin, tuků, sacharidů

Sacharidy, tuky, bílkoviny

určí podmínky fotosyntézy

Sacharidy, tuky, bílkoviny

uvede zdroje, vlastnosti a význam bílkovin, tuků,
sacharidů a vitamínů

Sacharidy, tuky, bílkoviny
Biokatalyzátory
Sacharidy, tuky, bílkoviny

uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v
potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné
výživy
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z
Chemizace, chemická výroba a suroviny
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi hlediska trvale
udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi Chemie pro člověka
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
Léčiva, pesticidy, detergenty
zdraví člověka
Drogy, výživa, vitamíny
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení
Životní prostředí a chemie
na řešení modelových situací z praxe
modelových situací z praxe
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných Seznámí se s plasty a syntetickými vlákny a uvede
Látky stvořené člověkem
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi výhody a nevýhody jejich používání
plasty a syntetická vlákna
Výhody a nevýhody používání plastů a syntetických
vláken
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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9. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

5.3.11 Přírodopis

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
1
Povinný

7

Přírodopis
Člověk a příroda
Přírodopis je koncipován jako předmět, který má žáky především motivovat k zájmu o přírodu a
zároveň jim poskytovat základní informace o pestrosti přírody, rozmanitosti organismů a složitosti jejich
vzájemných vztahů. Výuka přírodopisu umožní žákům poznat přírodu jako celek, seznámit se s jednotlivými
skupinami přírodnin, vývojem organismů, jejich vzájemnými vztahy i vztahy mezi živou a neživou přírodou.
Znalostmi získanými v tomto předmětu se žáci naučí dále rozšiřovat získané vědomosti o nové poznatky
z říše živočichů, rostlin a mikroorganismů i z neživé přírody. Žáci by měli využívat i přírodní materiály z okolí
školy. Výuka vytváří základy ekologického chování v současném životě a měla by přispět k orientaci
v neustále se měnícím přírodním prostředí.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět přírodopis je začleněn do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. V šestém, sedmém a
předmětu (specifické informace o předmětu osmém ročníku jsou mu věnovány 2 hodiny týdně, v devátém ročníku 1 hodina.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Přírodopis
Kompetence k učení:
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Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Přírodopis

•

vedeme žáky k samostatnosti při učení, podněcujeme jejich aktivitu, zadáváme samostatnou práci,
referáty, podněcujeme je k vyhledávání dalších informací z populárně naučné literatury, časopisů,
internetu, například referáty o přírodninách
• klademe žákům jasně formulované otázky, vedeme je k používání správných pojmů, k souvislému a
správně formulovanému projevu a vytváříme podmínky pro vzájemný dialog
• kriticky hodnotíme věrohodnost jednotlivých informačních zdrojů /tisk, televize, internet/,
například příprava projektu o zdravé výživě, osobním přístupem motivujeme žáky k učení
• vedeme žáky k chápání souvislostí v přírodě
• vedeme žáky k sebehodnocení a individuálním přístupem jim dáváme šanci prožít úspěch
Kompetence k řešení problémů:
• zadáváme žákům problémové úlohy a pomáháme jim hledat správné zdroje informací k řešení
• postupně zdokonalujeme schopnost pracovat s informacemi z různých zdrojů – ústních, tištěných,
mediálních, počítačových, například příprava referátu o obnovitelných zdrojích energie
• vedeme žáky k využívání svých individuálních schopností
• vedeme žáky k porovnávání odborných názorů a vlastních zkušeností při řešení problémů týkajících
se životního prostředí
Kompetence komunikativní:
• otevřeně komunikujeme se žáky a vytváříme podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci, například
příprava projektu
• vyžadujeme od žáků jasné, srozumitelné a věcně správné odpovědi
• učíme žáky naslouchat názorům jiných, snažit se jim porozumět, vhodně na tyto názory reagovat,
obhajovat svůj názor nebo jej přehodnocovat, vhodně argumentovat a akceptovat, že nemusí dojít
po vzájemné diskusi ke shodě, například referáty o vzniku Země, o vzniku života
• učíme žáky využívat informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účelnou komunikaci
s okolním světem, například příprava prezentace
Kompetence sociální a personální:
• zadáváme žákům skupinovou práci a vytváříme podmínky pro zapojení všech žáků do jejího plnění,
například projekt o lidech různé barvy pleti
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Přírodopis

•

Způsob hodnocení žáků

kritizujeme jakékoliv náznaky neúcty, nadřazenosti nebo zneužívání odlišného postavení
jednotlivce ve skupině nebo ve třídě, podporujeme vzájemnou pomoc žáků
• vedeme žáky k samostatnosti při plnění zadaných úkolů, respektujeme jejich individualitu,
věnujeme se jak žákům nadaným, tak i žákům prospěchově slabším
• pomáháme svým osobním příkladem i výkladem učiva k vytvoření návyků zdravého životního stylu,
například příprava referátů o významu zdraví
• pomáháme žákům vytvářet si pozitivní představu o sobě samém a navozujeme situaci vedoucí
k posílení sebedůvěry žáků a pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské:
• jsme pro žáky svým vztahem k přírodě i k lidem příkladem a vedeme žáky k ekologickému myšlení
a chování, k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí
• vedeme žáky k odpovědnosti za stav životního prostředí
• vedeme žáky k aktivní ochraně svého zdraví a učíme je správně jednat v mimořádných zdraví a
život ohrožujících situacích
• zapojujeme žáky do činnosti občanských sdružení, zabývajících se ochranou přírody
• vedeme žáky k odmítavému postoji k návykovým látkám, drogám
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k využívání získaných znalostí a dovedností v zájmu přípravy na budoucí studium
• rozvíjíme odpovědnost za vykonanou práci
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, například laboratorní práce
• učíme žáky přistupovat k výsledkům pracovní činnosti jednak z hlediska kvality, funkčnosti a
společenského významu, ale i z hlediska ochrany životního prostředí a z hlediska ochrany zdraví
svého i zdraví druhých
• vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými
preparáty a živými přírodninami
Při hodnocení výstupů je kladen důraz na slovní projev žáků, na popis objektů, systémů, vysvětlení
jevů a pozorování; dále na aktivitu žáků, zapojení do týmové práce a zájem o přírodu a ekologii. U žáků se
specifickou poruchou učení jsou zohledňovány specifické chyby a společně hledány postupy ke správnému
osvojení učiva. Zájemci o přírodu a ekologii se mohou zapojit do soutěží, vypracovat referáty k daným
tématům, zúčastňovat se exkurzí.
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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
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a popíše postavení Země ve vesmíru a její stavbu
trvání života
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a pozná některé teorie o jejím vzniku a vzniku života
trvání života
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
trvání života
života
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
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-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel

Učivo
Planeta Země a stavba Země
Planeta Země a stavba Země

popíše podstatu dýchání a fotosyntézy

Vznik života na Zemi
Obaly Země
Fotosyntéza a dýchání

chápe projevy života jako celek

Projevy života

seznámí se s podmínkami života a rozmanitostí
organismů v přírodě
popíše potravní řetězce a zhodnotí její význam

Podmínky života a rozmanitost přírody

popíše mikroskop a připraví preparát a pozoruje ho
vysvětlí stavbu buněk

Mikroskop
Buňky

Vztahy mezi organismy

porovná rostlinnou a živočišnou a bakteriální buňku a
Rostlinná , bakteriální a živočišná buňka, srovnání
popíše základní rozdíly objasní funkci základních organel
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6. ročník

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka

rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organizmy

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

popíše stupňovité uspořádání živých soustav

Soustava organismů

seznámí se se systémem třídění

Soustava organismů

popíše stavbu viru, bakterie, sinice, houby a lišejníku a
uvede příklady jejich významu v přírodě a pro člověka

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-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
význam v ekosystémech a místo v potravních
řetězcích
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-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s
plodnicemi

Viry
Bakterie
Sinice
Houby, Kvasinky, Plísně
Lišejníky
Houby, Kvasinky, Plísně

porovná houby podle charakteristických znaků

Houby, Kvasinky, Plísně

vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v
ekosystémech a místo v potravních řetězcích

Houby, Kvasinky, Plísně

objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníku

Lišejníky

popíše stavbu těla řas, trepky a nezmara, jejich výskyt,
rozmnožování a význam v přírodě

Řasy
Prvoci , jednobuněční živočichové
Nálevníci, Bičíkovci, Kořenonožci
Žahavci
Zástupci našich žahavců
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6. ročník

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

seznámí se skupinami prvoků a žahavců

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

porovná základní vnější a vnitřní stavbu
ploštěnců,hlístů,měkkýšů,kroužkovců a členovců a
ostnokožců

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Mořští žahavci
Řasy
Prvoci , jednobuněční živočichové
Nálevníci, Bičíkovci, Kořenonožci
Žahavci
Zástupci našich žahavců
Ploštěnci
Cizopasní ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Plži, Mlži ,Hlavonožci
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Korýši ,Vzdušnicovci ,Hmyz
Rozmnožování hmyzu
Hmyz s proměnou nedokonalou
Vážky, Stejnokřídlí, Vši, Ploštice, Rovnokřídlí
Hmyz s proměnou dokonalou
Blechy, Síťokřídlí, Motýli, Brouci, Dvoukřídlí,
Blanokřídlí
Ostnokožci
Lilijice, Hadice ,Hvězdice, Ježovky, Sumýši
Ploštěnci
Cizopasní ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Plži, Mlži ,Hlavonožci
Kroužkovci
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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-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech

6. ročník
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
určuje živočichy a zařazuje je do hlavních
Plži, Mlži ,Hlavonožci
taxonomických skupin
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Korýši ,Vzdušnicovci ,Hmyz
Rozmnožování hmyzu
Hmyz s proměnou nedokonalou
Vážky, Stejnokřídlí, Vši, Ploštice, Rovnokřídlí
Hmyz s proměnou dokonalou
Blechy, Síťokřídlí, Motýli, Brouci, Dvoukřídlí,
Blanokřídlí
Ostnokožci
Lilijice, Hadice ,Hvězdice, Ježovky, Sumýši
odvodí na základě pozorování projevy chování živočichů Plži, Mlži ,Hlavonožci
v přírodě a jejich přizpůsobení ŽP
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Korýši ,Vzdušnicovci ,Hmyz
Rozmnožování hmyzu
Hmyz s proměnou nedokonalou
Vážky, Stejnokřídlí, Vši, Ploštice, Rovnokřídlí
Hmyz s proměnou dokonalou
Blechy, Síťokřídlí, Motýli, Brouci, Dvoukřídlí,
Blanokřídlí
Ostnokožci
Lilijice, Hadice ,Hvězdice, Ježovky, Sumýši
objasní způsob života a význam živočichů v přírodě i pro Ploštěnci
člověka
Cizopasní ploštěnci
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6. ročník

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

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se
živočichy

Hlísti
Měkkýši
Plži, Mlži ,Hlavonožci
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Korýši ,Vzdušnicovci ,Hmyz
Rozmnožování hmyzu
Hmyz s proměnou nedokonalou
Vážky, Stejnokřídlí, Vši, Ploštice, Rovnokřídlí
Hmyz s proměnou dokonalou
Blechy, Síťokřídlí, Motýli, Brouci, Dvoukřídlí,
Blanokřídlí
Ostnokožci
Lilijice, Hadice ,Hvězdice, Ježovky, Sumýši
Ploštěnci
Cizopasní ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Plži, Mlži ,Hlavonožci
Kroužkovci
Mnohoštětinatci, Opaskovci
Členovci ,Pavoukovci
Korýši ,Vzdušnicovci ,Hmyz
Rozmnožování hmyzu
Hmyz s proměnou nedokonalou
Vážky, Stejnokřídlí, Vši, Ploštice, Rovnokřídlí
Hmyz s proměnou dokonalou
Blechy, Síťokřídlí, Motýli, Brouci, Dvoukřídlí,
Blanokřídlí
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P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek

6. ročník

objasní pojmy populace,společenstvo, ekosystém,
biologická rovnováha

Ostnokožci
Lilijice, Hadice ,Hvězdice, Ježovky, Sumýši
Společenstvo organismů

vysvětlí rozdílné znaky ekosystému přírodního a
umělého

Ekosystém

popíše vývoj zásahů člověka do přírody

Zásahy člověka do přírody

seznámí se s ochranou přírody a některými ohroženými Ochrana přírody
druhy
určí a vysvětlí funkci základních orgánů a orgánových
soustav rostlin a živočichů

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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7. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
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-9-4-01 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-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
objasní pojmy strunatci a struna hřbetní

Učivo
Strunatci

popíše stavbu těla strunatců

Strunatci

rozdělí strunatce do hlavních taxonomických skupin a
uvede jejich hlavní znaky

Strunatci

seznámí se s mihulí potoční, žraloky, rejnoky,
sladkovodními a s významnými mořskými rybami
popíše stavbu těla kapra

Kruhoústí
Paryby, žraloci a rejnoci
Ryby
Sladkovodní a mořské ryby

popíše rozmnožování a chov ryb

Rozmnožování a chov ryb

porovná ryby a obojživelníky

Obojživelníci

popíše stavbu těla skokana

Obojživelníci

Rozmnožování a vývin obojživelníků
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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-9-4-01 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-9-4-01 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-9-4-02 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

7. ročník
seznámí se s rozmnožováním, vývinem a vývojem
obojživelníků

Vývoj obojživelníků

seznámí se s našimi obojživelníky

Naši obojživelníci

popíše stavbu těla a vývoj plazů

Plazi, Vývoj plazů

uvede známé želvy a krokodýli, ještěry a hady a seznámí Želvy a krokodýli,ještěři a hadi
se s jejich způsobem života
popíše vnější a vnitřní stavbu těla ptáků, jejich vývojové Ptáci
znaky, rozmnožování, hnízdění, dorozumívání a tahy
Vývojové znaky ptáků, vnější a vnitřní stavba těla
Chování ptáků, Potrava,dorozumívání, Rozmnožování
a hnízdění, Tahy
popíše stavbu ptačího pera a vejce
Chování ptáků, Potrava,dorozumívání, Rozmnožování
a hnízdění, Tahy
porovná jednotlivé skupiny ptáků,zařazuje jejich
zástupce do hlavních taxonomických skupin

objasní způsob života a přizpůsobení podmínkám
prostředí

Vodní ptáci
Mokřadní ptáci
Mořští ptáci
Dravci a sovy
Lesní stromoví ptáci
Ptáci okraje lesa, křovin a otevřené krajiny
Ptáci otevřené krajiny
Ptáci břehů tekoucích vod
Ptačí obři a trpaslíci
Ptáci
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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-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování při poznávání živé a neživé přírody
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin

7. ročník

zhodnotí význam v přírodě a pro člověka

Ptáci

seznámí se se vznikem a vývojem ptáků

Vznik a vývoj ptáků,význam ptáků

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování Vznik a vývoj ptáků,význam ptáků
při poznávání živé a neživé přírody
objasní přechod rostlin na souš a přizpůsobení životu na Přehled systému rostlin, shody a rozdíly
souši
Přechod rostlin na souš, Přizpůsobení rostlin životu na
souši
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného
Přehled systému rostlin, shody a rozdíly
těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
seznámí se s orgány rostlin
Části,semenných rostlin
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
porovná jejich vnější a vnitřní stavbu,a uvede příklady
Části,semenných rostlin
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
jednotlivým orgánům
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických
Části,semenných rostlin
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
procesů a jejich využití při pěstování rostlin
rostlin
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých popíše stavbu kořene a stonku, jejich funkce, přeměny a Kořen,Stonek,Funkce, stavba, přeměny,
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
význam
význam,využití
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých popíše stavbu listu, květu, tyčinky a pestíku, jejich
List, funkce, vnější a vnitřní stavba, přeměny listů a
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
funkce a význam
význam
vztahů v rostlině jako celku
Květ
Stavba květu, Pestík a tyčinka
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P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku

rozdělí listy podle postavení na stonku a podle tvaru

List, funkce, vnější a vnitřní stavba, přeměny listů a
význam

vysvětí rozdíl mezi mezi květem jednopohlavným a
oboupohlavným, rostlinou jednodomou a dvoudomou

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

seznámí se s typy květenství

Květ jednopohlavný, oboupohlavný,souměrný a
nesouměrný
Rostlina jednodomá a dvoudomá.
Květenství, Typy květenství.

objasní opylení a oplození

Opylení, Oplození

rozdělí plody podle oplodí na suché a dužnaté

Semena a plody, dužnaté a suché plody, rozšiřování a
význam

popíše způsoby rozšiřování semen a plodů a uvede
jejich význam

Semena a plody, dužnaté a suché plody, rozšiřování a
význam

objasní pohlavní a nepohlavní rozmnožování, růst a
vývin rostlin

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů

rozdělí rostliny podle délky vývinu

Rozmnožování rostlin
Růst a vývin rostlin
Růst a vývin rostlin

rozdělí semenné rostliny na nahosemenné a
krytosemenné

Nahosemenné rostliny

vysvětlí pojem nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny

uvede zástupce jinanů a jehličnanů popíše
rozmnožování, výskyt a význam

Jinany
Jehličnany,zástupci jehličnanů
Rozmnožování jehličnanů
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P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů

7. ročník
seznámí se s okrasnými jehličnany

Výskyt a význam
Okrasné jehličnany

objasní pojem krytosemenné rostliny

krytosemenné rostliny

porovná jednoděložné a dvouděložné rostliny

Srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

seznámí se s vybranými zástupci stromů a keřů

Listnaté stromy a keře

uvede vybrané zástupce, výskyt, význam a
charakteristické znaky jednotlivých skupin
dvouděložných rostlin a určuje významné zástupce
pomocí klíčů a atlasů

Krytosemenné rostliny, dvouděložné
Listnaté stromy a keře
Pryskyřníkovité
Brukvovité
Růžovité
Bobovité
Miříkovité
Hluchavkovité
Lilkovité
Hvězdnicovité
Krytosemenné rostliny - jednoděložné, Liliovité,
Lipnicovité, Vstavačovité

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
seznámí se zástupci, s výskytem, hlavními znaky a
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů významem rostlin jednoděložných
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
charakterizuje obilniny a jejich význam pro člověka
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů

Krytosemenné rostliny - jednoděložné, Liliovité,
Lipnicovité, Vstavačovité

765

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Přírodopis

7. ročník

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému

odvodí na základě pozorování přírody závislost a
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

krytosemenné rostliny

uvede příklady cizokrajných rostlin a jejich využití

Ovoce
Koření a nápoje

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v
ekosystémech a zhodnotí jejich význam

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a Společenstvo a ekosystém
vztahy mezi nimi
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
Společenstvo a ekosystém
,populace,společenstva, ekosystémy

seznámí se s jednotlivými typy společenstev, s jejich
významem a s jejich typickými zástupci rostlin a
živočichů

Společenstvo lesa
Společenstvo vod a mokřadů
Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání
Společenstvo polí a sídelní aglomerace
Společenstvo a ekosystém
Společenstvo lesa
Společenstvo vod a mokřadů
Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání
Společenstvo polí a sídelní aglomerace
Společenstvo polí a sídelní aglomerace

uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
Porovná stavbu těla játrovek mechů,přesliček,plavuní a Mechorosty
kapradin,seznámí se s jejich zástupci a významem
Játrovky, Mechy
Přesličky, plavuně a kapradiny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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7. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodopis

8. ročník

Výchovné a
vzdělávací
strategie

•
•
•
•
•
•

RVP výstupy
P-9-4-02
rozlišuje a
porovná
jednotlivé
skupiny
živočichů,
určuje
vybrané
živočichy,
zařazuje je do
hlavních
taxonomickýc
h skupin
P-9-4-03
odvodí na
základě
pozorování
základní
projevy
chování
živočichů v
přírodě, na

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
charakterizuje
Savci.Charakteristika třídy.
třídu savců
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příkladech
objasní jejich
způsob života
a přizpůsobení
danému
prostředí
P-9-4-03
odvodí na
základě
pozorování
základní
projevy
chování
živočichů v
přírodě, na
příkladech
objasní jejich
způsob života
a přizpůsobení
danému
prostředí
P-9-4-01
porovná
základní vnější
a vnitřní
stavbu
vybraných
živočichů a
vysvětlí funkci
jednotlivých
orgánů
P-9-4-02
rozlišuje a
porovná

8. ročník

popíše vývoj
savců a jejich
přizpůsobení
prostředí

Vývoj savců.
Přizpůsobení savců prostředí.

popíše stavbu
těla vybraných
zástupců

Vnitřní stavba těla savců.

charakterizuje
jednotlivé
skupiny savců

Vejcorodí.Živorodí vačnatci,hmyzožravci,letouni,chudozubí,hlodavci,zajíci,šelmy,ploutvonožci,kytovci,chobotnatci,lichokopytníci,sudokopytníci,primáti.S
avci biomů světa
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jednotlivé
skupiny
živočichů,
určuje
vybrané
živočichy,
zařazuje je do
hlavních
taxonomickýc
h skupin
P-9-4-02
rozlišuje a
porovná
jednotlivé
skupiny
živočichů,
určuje
vybrané
živočichy,
zařazuje je do
hlavních
taxonomickýc
h skupin
P-9-4-03
odvodí na
základě
pozorování
základní
projevy
chování
živočichů v
přírodě, na
příkladech
objasní jejich

8. ročník

určuje živočichy Vejcorodí.Živorodí a zařazuje je do vačnatci,hmyzožravci,letouni,chudozubí,hlodavci,zajíci,šelmy,ploutvonožci,kytovci,chobotnatci,lichokopytníci,sudokopytníci,primáti.S
taxonomických avci biomů světa
skupin

vysvětlí způsob
života a
přizpůsobení
danému
prostředí

Vejcorodí.Živorodí vačnatci,hmyzožravci,letouni,chudozubí,hlodavci,zajíci,šelmy,ploutvonožci,kytovci,chobotnatci,lichokopytníci,sudokopytníci,primáti.S
avci biomů světa
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způsob života
a přizpůsobení
danému
prostředí
P-9-4-02
rozlišuje a
porovná
jednotlivé
skupiny
živočichů,
určuje
vybrané
živočichy,
zařazuje je do
hlavních
taxonomickýc
h 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

8. ročník

uplatňuje zásady Vejcorodí.Živorodí bezpečného
vačnatci,hmyzožravci,letouni,chudozubí,hlodavci,zajíci,šelmy,ploutvonožci,kytovci,chobotnatci,lichokopytníci,sudokopytníci,primáti.S
chování při
avci biomů světa
styku se
živočichy
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význam
živočichů v
přírodě i pro
člověka
uplatňuje
zásady
bezpečného
chování ve
styku se
živočichy
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,

8. ročník

vysvětlí pojem
etologie a
jednotlivé typy
chování

Etologie.

popíše odlišné a Zařazení člověka do živoč.systému.
shodné znaky
člověka a
ostatních savců

771

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Přírodopis
zařazuje je do
hlavních
taxonomickýc
h skupin
P-9-5-02
orientuje se v
základních
vývojových
stupních
fylogeneze
člověka
P-9-5-02
orientuje se v
základních
vývojových
stupních
fylogeneze
člověka
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových

8. ročník

orientuje se v
základních
vývojových
stupních
fylogeneze
člověka

Původ a vývoj člověka.

popíše lidská
plemena,
rasismus

Lidská plemena.

určí polohu a
Od buňky k člověku.
objasní stavbu a
funkci orgánů a
orgánových
soustav lidského
těla , vysvětlí
jejich vztahy

objasní stavbu
kosterní
soustavy

Stavba kostry člověka.
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soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy

8. ročník

popíše stavbu
kosti a kloubu

Kost. Stavba kosti. Kloub.

popíše růst kosti Kost. Stavba kosti. Kloub.
do délky a šířky

objasní stavbu
lebky, páteře

Lebka. Páteř.
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8. ročník

P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,

Objasní stavbu
kostry končetin

Kostry končetin.

objasní vady
páteře

Vady páteře.

uvede rozdíly
mezi svalem
hladkým,příčně
pruhovaným a
srdečním

Stavba svalu.
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vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam

8. ročník

rozpozná
Kosterní svalstvo lidského těla.
základní kosterní Onemocnění svalů.
svaly

zdůrazní význam Krev. Složení krve.
krve, dárcovství
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zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových

8. ročník

popíše složení
krve, transfuze

Krev. Složení krve.

uvede rozdíly
mezi
jednotivými
druhy cév

Cévy. Krevní skupiny.
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soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a

8. ročník

seznámí se s
krevními
skupinami

Cévy. Krevní skupiny.

popíše srdce a
krevní oběhy

Srdce. Krevní oběhy.

objasní nemoci
oběhové
soustavy

Nemoci oběhové soustavy.
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léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich

8. ročník

popíše mízu,
mízní cévy a
uzliny

Míza. Mízní cévy. Mízní uzliny.

uvede význam Slezina. Brzlík.
sleziny a brzlíku

objasní pojmy
Imunita. Očkování.
imunita,
Infekční choroby.
očkování,infekčn Alergie.
í choroby,
inkubační doba
a alergie
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prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje

8. ročník

vysvětlí, co je
dýchání

Dýchání.

popíše činnost Stavba dýchací soustavy.
dýchací soustavy Vdech. Výdech.Dechová frekvence.
a jednotlivých
dýchacích
orgánů

objasní některé
příčiny
onemocnění
dýchacích cest

Onemocnění dýchacích cest.
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zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav

8. ročník

vysvětlí, co je
trávení

Trávení.

popíše stavbu
trávicí soustavy

Stavba trávicí soustavy.

seznámí se s
polohou a
funkcemi
jednotlivých
orgánů trávicí
soustavy

Enzymy. Zuby. Slinné žlázy.
Játra. Slinivka břišní.
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lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní

8. ročník

vysvětlí, co je
metabolismus

Metabolismus.
Energetická rovnováha.

uvede užitečné
živiny, vitamíny

Užitečné živiny. Vitamíny.

objasní některé
příčiny
onemocnění
trávicí soustavy

Nemoci trávicí soustavy.
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význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a

8. ročník

popíše stavbu a Ledviny. Stavba ledviny.
funkci
Stavba vylučovací soustavy.
vylučovací
soustavy, popíše
ledviny a jejich
stavbu

vysvětlí tvorbu
moči

Tvorba moči.

seznámí se s
nemocemi
vylučovací
soustavy

Onemocnění vylučovací soustavy.

782

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Přírodopis
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci

8. ročník

uvede, co je
dialýza

Dialýza.

popíše stavbu a Stavba kůže. Barva kůže.
funkce kůže

vysvětlí důvody Stavba kůže. Barva kůže.
různé barvy pleti
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orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu

8. ročník

uvede kožní
útvary

Kožní útvary.

seznámí se s
onemocněními
kůže

Onemocnění kůže.

popíše nervovou Centrální nervová soustava.
soustavu
Obvodová nervová soustava.
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a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav

8. ročník

objasní pojmy
Reflexy.
vzruch, synapse,
řetězce
nervových drah,
reflexy
podmíněné a
nepodmíněněné

popíše stavbu
mozku a míchy

Mícha a mozek - stavba a funkce.

uvede funkce
jednotlivých
částí mozku a
míchy

Mícha a mozek - stavba a funkce.
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lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných

8. ročník

uvede
onemocnění
nervové
soustavy

Onemocnění nervové soustavy.

objasní stavbu a Čich. Chuť. Hmat.
funkce
Sluch. Vnější, střední a vnitřní ucho.
smyslových
Zrak. Stavba oka.
orgánů

uvede
Oční vady.
onemocnění a
vady smyslových
orgánů
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nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života

8. ročník

objasní pojmy
Hormony.
hormony, žlázy s Žlázy s vnitřním vyměšováním.
vnitřním
vyměšováním

uvede poruchy
žláz s vnitřním
vyměšováním

Poruchy žláz s vnitřním vyměšováním.
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P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí
polohu a
objasní stavbu
a funkci
orgánů a
orgánových
soustav
lidského těla,
vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-03
objasní vznik a
vývin nového
jedince od
početí až do
stáří
P-9-1-05
vysvětlí
podstatu
pohlavního a
nepohlavního
rozmnožování
a jeho význam

8. ročník
popíše shodné a Vajíčko. Spermie.
rozdílné znaky
vajíčka a
spermie

seznámí se se
stavbou
mužského a
ženského
pohlavního
ústrojí

Stavba pohlavního ústrojí.
Otěhotnění. Antikoncepce.

objasní vznik
nového jedince
a jeho vývin od
početí do stáří

Nitroděložní vývin člověka.
Vývojová období člověka.

objasní pojmy
Dědičnost a proměnlivost.
dědičnost a
Dominantní a recesivní geny.
proměnlivost,
dominantní
a recesivní geny

788

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Přírodopis
z hlediska
dědičnosti
P-9-1-06
uvede příklady
dědičnosti v
praktickém
životě a
příklady vlivu
prostředí na
utváření
organismů
P-9-5-05
aplikuje první
pomoc při
poranění a
jiném
poškození těla
P-9-5-05
aplikuje první
pomoc při
poranění a
jiném
poškození těla
P-9-5-05
aplikuje první
pomoc při
poranění a
jiném
poškození těla

P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,

8. ročník

uvede dědičné Dědičné choroby.
choroby a
Význam genetiky.
význam genetiky

vysvětlí cíl první Poskytování první pomoci.Krvácení. Resuscitace.Umělé dýchání,masáž srdce ,zlomeniny
pomoci a
aplikuje první
pomoc

popíše
Poskytování první pomoci.Krvácení. Resuscitace.Umělé dýchání,masáž srdce ,zlomeniny
jednotlivé druhy
krvácení

seznámí se s
neodkladnou
resuscitací,
umělým
dýcháním,
nepřímou
masáží srdce,
zlomeninami
zamyslí se nad
pojmem zdraví,
zdravý životní

Poskytování první pomoci.Krvácení. Resuscitace.Umělé dýchání,masáž srdce ,zlomeniny

Zdraví.
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případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a

8. ročník
styl, nad svou
životosprávou

rozlišuje příčiny, Zdraví.
případně
Tradiční medicína.
příznaky
Alternativní metody - léčitelství.
běžných nemocí
a uplatňuje
zásady jejich
prevence a léčby

popíše civilizační Civilizační choroby.
choroby a jejich
příčiny
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uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní
význam
zdravého
způsobu
života
P-9-5-04
rozlišuje
příčiny,
případně
příznaky
běžných
nemocí a
uplatňuje
zásady jejich
prevence a
léčby, objasní

8. ročník

vysvětlí význam Aktivní odpočinek.
aktivního
odpočinku a
pozitivního
myšlení člověka

objasní strategii Trvale udržitelný rozvoj.
trvale
udržitelného
rozvoje
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8. ročník

význam
zdravého
způsobu
života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Přírodopis
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
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a prezentuje jednotlivé geologické vědy
trvání života
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností vysvětlí pojem minerál, hornina, krystal
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností seznámí se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
nerostů
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
nerosty s použitím určovacích pomůcek
pomůcek

Učivo
Geologické vědy.
Minerál - nerost.
Krystalová struktura minerálů.
Vlastnosti minerálů.

Nejdůležitější minerály.
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9. ročník

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností třídí podle chemického složení nerosty do skupin
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností uvádí u vybraných hornin charakteristické znaky a
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
využití
pomůcek
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
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-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody

popíše vznik a stavbu Země

Prvky. Sulfidy. Halogenidy.
Oxidy. Uhličitany. Sírany.
Fosforečnany. Křemičitany.
Horniny.
Horniny vyvřelé, usazené a přeměněné.
Horninový cyklus.
Geosféry.

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
života
rozlišuje důsledky vnitřních geologických dějů

Zemská kůra, zemský plášť, zemské jádro.

popíše pohyby litosferických desek objasní vznik
zemětřesení

Vnitřní geologické děje.Litosferické desky.
Zemětřesení.

popíše magma, vznik magmatu a lávy

Magma. Láva.

popíše sopku

Sopky.

uvede místa výskytu činných sopek

Sopky.

rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody

Zvětrávání.

popíše činnost vody, ledovců a větru

Činost vody, ledovců, větru.

Vnitřní geologické děje.Litosferické desky.
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Přírodopis

9. ročník

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
popíše druhy zvětrávání
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností rozpozná usazené horniny podle charakteristických
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
vlastností a uvede jejich vlastnosti a využití
pomůcek
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
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-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
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-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a

Zvětrávání.

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy

Usazené horniny.
Úlomkovité, chemické a organnogenní usazené
horniny.
Půdy.

rozlišuje hlavní půdní typy a druhy

Půdy.

objasní význam podzemních vod

Voda na Zemi.

popíše atmosféru, skleníkové plyny

Atmosféra.

uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj a udržení života na Zemi

Atmosféra.
Látkové toky mezi svrchními vrstvami Země.

uvede příklady nerostných surovin

Nerostné suroviny.

objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie

Obnovitelné zdroje energie,Energie větru, řek a
moří.Biomasa.
Neobnovitelné zdroje energie.Fosilní paliva.Jaderná
energie.

uvede jejich význam, výhody a nevýhody užívání

Ekologická opatření.
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dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

9. ročník

seznámí se s názory na vznik a vývoj Země

Historie Země.Geologické éry.

rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
uvede u jednotlivých geologických ér dobu trvání, vývoj
organismů, význačné geologické děje
popíše vývoj a stavbu Českého masivu

Historie Země.Geologické éry.

popíše vývoj a stavbu Západních Karpat

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností Praktická cvičení. pozoruje a třídí neživé přírodniny
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností Rozpozná vyvřelé horniny
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností Rozpozná přeměněné horniny
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

První organismy na
Zemi.Prvohory.Druhohory.Třetihory.Čtvrtohory.
Geologické základy Česka.
Moldanubikum. Barrandien.
Geologické základy Česka.
Moldanubikum. Barrandien.
Pozorování a třídění neživých přírodnin.
Fyzikální vlastnosti minerálů.
Vyvřelé horniny.
Hlubinné vyvřeliny.
Výlevné vyvřeliny.
Tektonické jevy a přeměna hornin.
Přeměněné horniny.
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5.3.12 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
1
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7

Zeměpis
Člověk a příroda
Zeměpis má přispívat k hlubšímu poznání přírodních i společenských jevů a faktů, k uvědomění si přírody
jako systému, který je v rovnováze, kterou je třeba udržet. Žáci se učí poznávat vliv lidské společnosti na
životní prostředí. Předmět se také snaží „zasvětit“ žáka do geografického pohledu na svět, dát mu možnost
objevovat nové a zajímavé skutečnosti a podněcovat jeho hlubší zájem o Zemi jako celek.Předmět je
součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávací obsah zeměpisu má přímé vazby na ostatní
předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda – tj. na fyziku, chemii a přírodopis. S těmito předměty proto
zeměpis úzce spolupracuje a vzájemně se s nimi doplňuje. Zvláštností vzdělávacího obsahu zeměpisu je
propojení přírodovědné a společenskovědné problematiky.
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje zejména k:
• získávání dovedností pracovat se zdroji geografických informací
• rozvíjení zájmu o poznávání přírodních, kulturních, společenských, hospodářských a politických
poměrů jednotlivých regionů světa, s cílem využít těchto poznatků pro orientaci v praktickém
životě v současném globalizovaném světě
• získání uceleného přehledu o přírodních, hospodářských a sociálních poměrech naší vlasti a jejím
postavení v Evropě a ve světě
• respektování přírodních a kulturních hodnot a k podpoře ochrany životního prostředí
• tolerantnímu postoji k lidem s odlišnou kulturou, náboženstvím, barvou pleti apod. (multikulturní
výchova)
Učivo zeměpisu se dělí na několik hlavních tematických celků:
• Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
• Přírodní obraz Země
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Název předmětu

Zeměpis

•
•
•
•

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

Regiony světa
Společenské a hospodářské prostředí
Životní prostředí
Česká republika
V klasických třídách je v 6., 7. a 9. ročníku dotován dvěma hodinami, v 8. ročníku se vyučuje 1 hodina.

•

Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• předkládáme žákům informační zdroje se zeměpisnou tematikou, vede je k jejich pravidelnému
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
využívání a podporuje jejich ochotu se o ně dále zajímat
kompetence žáků
• používáme vhodné geografické učební pomůcky a odbornou terminologii
• učíme vyhledávat v různých pramenech potřebné informace týkající se zeměpisné problematiky,
třídit je, pochopit, propojit a využít ke svému dalšímu studiu a v praktickém životě
• motivujeme žáky k poznávání souvislostí mezi poznatky z dalších přírodovědných a
společenskovědných předmětů a tím i k vytváření komplexnějšího pohledu na přírodní,
společenské a kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů:
• umožňujeme žákům využívat získané vědomosti a znalosti k promýšlení a řešení problémů
• motivujeme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů z různých informačních zdrojů a
kriticky je hodnotit
• podporujeme žáky v logickém vyvozování závěrů a hledání různých variant řešení problémů
Kompetence komunikativní:
• rozvíjí u žáků schopnost logicky formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory
• vedeme žáky k porozumění různým typům textů, statistických údajů, obrazových a mapových
materiálů se zeměpisnou tematikou a k jejich interpretaci
• učíme respektovat názory druhých, vhodně na ně reagovat a umět obhájit svůj názor
• podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky i mezi žáky a vyučujícím
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Zeměpis

•

Způsob hodnocení žáků

navozujeme situace umožňující osvojení zásad efektivní spolupráce v rámci třídy nebo skupiny
při řešení zadaných úkolů a problémů
• podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci žáků
• vedeme žáky k tolerantnímu a ohleduplnému chování v rámci třídy, skupiny
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k chápání environmentálních problémů a k odpovědnosti za zachování životního
prostředí
• směřujeme žáky k respektování a ochraně našeho přírodního, kulturního a historického dědictví
Kompetence pracovní:
• učíme základům správného používání hlavních geografických pomůcek
• vedeme žáky k odpovědnosti za plnění povinností a zadaných úkolů a ke schopnosti prezentovat a
hodnotit výsledky své práce
Při hodnocení se bere v úvahu písemný i mluvený projev, schopnost jasného a věcného vyjadřování,
uvědomování si souvislostí, samostatná úvaha a činnost žáka a také schopnost pracovat ve skupině.

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
zhodnotí postavení Země ve vesmíru, srovnává
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční
sluneční soustavy
soustavy
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
zhodnotí důsledky pohybů Země
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů

Učivo
Vesmír
Měsíc
Tvar a rozměry Země
Pohyby Země
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6. ročník

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické pracuje s mapami v atlase, orientuje se v turistické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických mapě, používá kartografickou terminologii
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

Zeměpisné souřadnice

Obsah mapy
Druhy map
Práce s mapou
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní rozliší a porovná složky přírodní sféry, jejich vzájemnou Stavba Země
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
souvislost a podmíněnost
Litosféra
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
Atmosféra
povrchu
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
Stavba Země
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
povrchu
Litosféra
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
porovnává působení vnějších a vnitřních procesů
Litosféra
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
přírodní sféry a jejich vliv na přírodu a lidskou
Atmosféra
lidskou společnost
společnost
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
Hodnotí jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité
Litosféra
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou Atmosféra
lidskou společnost
souvislost a podmíněnost
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy rozeznává hranice mezi složkami v krajině
Polární oblasti
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
Tundra
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
Tajga
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6. ročník

podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině

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-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin

porovná různé krajiny jako součást pevninské části
krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech funkce
krajin hodnotí jevy a procesy v krajinné sféře, jejich
určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozezná hranice
mezi složkami v krajině

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-9-4-01 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

popíše početní růst obyvatel na Zemi, nerovnoměrnost
tohoto růstu a problémy s ním související. zdůvodní
nerovnoměrnost osídlení Země a příčiny migrací
obyvatel. charakterizuje lidské rasy, národy, jazyky a
náboženství,určí jejich hlavní znaky a rozšíření, rozumí
základním demografickým charakteristikám
obyvatelstva

Lesy listnaté a smíšené
Step
Subtropické lesy
Poušť
Savana
Tropický deštný les
Polární oblasti

Tundra

Tajga
Lesy listnaté a smíšené
Step
Subtropické lesy
Poušť
Savana
Tropický deštný les
Obyvatelstvo světa

Náboženství
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6. ročník

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel

Jazyky
Rasy
Sídla
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické uvede části světového hospodářství patřící do priméru, Zemědělství
informace a zdroje dat z dostupných kartografických sekundéru a terciéru, posoudí jejich funkce a význam
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických pro lidskou společnost,zhodnotí jejich územní
a dalších informačních zdrojů
rozmístění a rozdílnou úroveň ve světě
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
Průmysl
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
Služby
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Doprava
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
charakterizuje znaky vyspělého a rozvojového státu.
Vyspělý svět
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy Popíše problémy rozvojových zemí a navrhne způsoby Rozvojový svět
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové jejich řešení.
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
uvede příklady propojování světa. Vysvětlí výhody
Globalizace
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy mezinárodní spolupráce pro lidskou společnost.
Mezinárodní spolupráce
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Zeměpis
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
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
vyhledá na mapě světa jednotlivé světadíly na Zemi,
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává určí jejich zeměpisnou polohu a porovná jejich rozlohu
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
charakterizuje význama hospodářské využití oceánů,
stav a problémy životního prostředí oceánů

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,

Učivo
Jak je svět rozdělen
Pevniny a oceány
Státy a jejich hranice
Rozdílné znaky států, státní uspořádání
Poloha kontinentu
Přírodní poměry Afriky
Problémy Afriky
Minulost, současnost, budoucnost Afriky
porovná a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, Země při pobřeží Středozemního moře
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, Sahel
zvláštnosti a podobnosti vybraných států Afriky
Země Guinejského zálivu
Východní Afrika
Jižní Afrika
určí zeměpisnou polohu a porovná rozlohu oceánu
charakterizuje význam a hospodářské využití, stav a
problémy životního prostředí Atlantského oceánu

Atlantský oceán
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vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,

7. ročník

porovná a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, Poloha kontinentu
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry Přírodní poměry Ameriky
Ameriky
Obyvatelstvo

porovnává a hodnotí zvláštnosti a podobnosti, potenciál
a bariéry jednotlivých regionů a vybraných států
Ameriky
zváží, jaké změny v regionech nastaly, nastávají, mohou
nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
určí a vyhledá na mapách zemské polární oblasti, uvede
jejich význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
na Zemi
posoudí význam Antarktidy pro vědecké výzkumy

USA
Kanada
Středoamerické regiony
Jihoamerické regiony

zhodnotí polohu Austrálie a Oceánie porovná rozlohu
Austrálie s rozlohou ostatních kontinentů, pojmenuje
a vyhledá v mapách významné prvky horizontální
členitosti a posoudí výškovou členitost povrchu
zhodnodí kulturní a hospodářské využití, problémy
životního prostředí pojmenuje a lokalizuje regiony
Oceánie: Polynésii, Mikronésii, Melanésii, Nový Zéland
porovná a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti regionů Asie a vybraných států

Poloha kontinentu
Příroda Austrálie
Obyvatelstvo a osídlení
Hospodářství Austrálie

Antarktida
Indický oceán

Obyvatelstvo a osídlení
Historie a kultura
Přírodní poměry Asie
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7. ročník

vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech nastaly,
Rozdělení Asie
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn Blízký východ
zásadních změn v nich
v nich
Střední východ
Zakavkazsko
Střední Asie
Jižní Asie
Jihovýchodní Asie
Východní Asie
Sibiř a Dálný východ
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
určí a vyhledá na mapách zemské polární oblasti, uvede Arktida
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
jejich význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
na Zemi
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
porovná a přiměřeně zhodnotí polohu Evropy v rámci
Evropa
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
světa, její kulturní a historický význam
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Zeměpis
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
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy porovná a přiměřeně zhodnotí polohu Evropy a její
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, postavení ve světě, zhodnotí odlišnosti a společné znaky
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a jak z přírodního tak z hospodářského a společenského
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
hlediska.
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
přiměřené zhodnotí přírodní, kulturní, společenské,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
politické poměry, zvláštnosti a podobnosti, objasní
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
problematiku demografického vývoje obyvatelstva a
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
sídelní struktury.
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
posoudí a porovná hospodářské poměry Evropy,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
porovná jednotlivé regiony Evropy, jejich zvláštnosti a

Učivo
Evropa se představuje
Historický vývoj evropské civilizace
Co Evropany rozděluje a co spojuje
Přírodní podmínky v Evropě
Vývoj rozmístění evropského obyvatelstva
Přirozený pohyb obyvatelstva
Struktura evropského obyvatelstva
Migrace v Evropě
Města – sídla s výhodami i problémy
Proměny evropského hospodářství
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hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
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

8. ročník
podobnosti, uvede, ukáže na mapě a charakterizuje
významné objekty.

porovná jednotlivé regiony Evropy, jejich zvláštnosti a
podobnosti. Uvede, ukáže na mapě a charakterizuje
významné objekty. Žák vymezí regiony Evropy, zhodnotí
přírodní a společensko-hospodářské poměry a porovná
jednotlivé státy.

Evropa regionů – hledání řádu v různosti
Střední Evropa
Severní Evropa
Západní Evropa
Jižní Evropa
Jihovýchodní Evropa
Východní Evropa
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
uvede hlavní orgány Evropské unie a jejich funkci; ukáže Integrace evropských zemí
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
na mapě členské státy; formuluje základní principy
lokalizaci regionů světa
sjednocování Evropy; zhodnotí hlavní význam
sjednocování Evropy.
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
zhodnotí postavení České republiky v rámci Evropy v
Česko v Evropě
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
minulosti a současnosti, její přírodní poměry –
Vývoj státního území
hospodářský potenciál České republiky v evropském a geologický vývoj a jeho vliv na reliéf a surovinové
Územní rozdíly
světovém kontextu
zdroje, klimatické poměry, pohovoří o jednotlivých
Česká vysočina a Karpaty
krajinných typech, hydrologii, ochraně přírody.
Působení ledovce u nás
Mozaika české krajiny
Surovinové zdroje
Ochrana krajiny a přírody
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
zhodnotí a porovná rozmístění obyvatelstva a sídel v
Počet a rozmístění obyvatel ČR
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
České republice. Zhodnotí hlavní demografické
Populační vývoj
hospodářský potenciál České republiky v evropském a ukazatele a porovná s evropskými regiony.
Sonda do české populace
světovém kontextu
Migrace obyvatel
Život ve městě a na venkově
Regionální rozvoj a politika
na přiměřené úrovni zhodnotí sektorovou a odvětvovou Hospodářský vývoj
strukturu hospodářství, rozmístění hospodářských
Zemědělství
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8. ročník

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České aktivit, vysvětlí vliv přírodních a sociálních podmínek na
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska hospodářství. Na mapě vyhledá jednotlivé oblasti
osídlení a hospodářských aktivit
průmyslu, zemědělství. Zhodnotí význam služeb.
Posoudí úlohu dopravy v rámci ČR a Evropy.
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky.
podle bydliště nebo školy
Posoudí význam hlavního města v rámci ČR definováním
charakteristických přírodních a společensko –
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářských znaků.
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
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

Průmysl
Služby
Doprava
Od středověkých panství k regionům EU
Hlavní město Praha. Středočeský kraj. Jihočeský kraj.
Plzeňský kraj. Karlovarský kraj. Ústecký kraj. Liberecký
kraj. Královéhradecký kraj. Pardubický kraj. Kraj
Vysočina. Jihomoravský kraj. Olomoucký kraj. Zlínský
kraj. Moravskoslezský kraj
Od izolace k přeshraniční spolupráci
ČR součástí evropského i světového dění

uvede příklady účasti a působnosti České republiky ve
světových mezinárodních a nadnárodních institucích,
organizacích a integracích států.
dokáže posoudit a charakterizovat hlavní oblasti
Kam se podívat a proč
cestovního ruchu, jejich potenciál (přírodně, historicky a
společensky hodnotné oblasti).
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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8. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
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

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí výhody a nevýhody globalizace

lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů bohaté a
chudé oblasti. Zdůvodní příčiny chudoby ve světě a
navrhne řešení.
porovnává státy světa a zájmové integrace států světa
na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, multikulturního světa
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
popíše a zdůvodní hlavní směry mezinárodní migrace.
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, Popíše problémy migrantů.
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

Učivo
Globalizace

Dělení zemí světa podle vyspělosti
Chudoba
Kolonizace světa
Dekolonizace
Mezinárodní organizace
Etnikum, národ
Národnostní menšiny
Náboženství
Lidská práva
Kulturní a přírodní dědictví
Směry migrace v Evropě a ve světě
Problémy migrantů
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Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

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

9. ročník
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci
Město
světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby
a dynamiku růstu a pohybů
Venkov

dokáže se orientovat v hospodářských mapách.
Rozlišuje hospodářské aktivity na primér, sekundér a
terciér. Používá jejich vzájemný poměr k hodnocení
hospodářské vyspělosti států. Porovnává předpoklady a
hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských
aktivit. Dokáže zhodnotit předpoklady jednotlivých
států pro cestovní ruch.

Zemědělská výroba
Zemědělský půdní fond
Průmyslová revoluce
Rozmístění průmyslu - lokalizační faktory
Těžební průmysl
Zpracovatelský průmysl
Energetika
Význam dopravy
Transkontinentální dopravní spojení
Kontinentální a vnitrostátní přepravy
Problémy dopravy ve městech a na venkově
Vlivy dopravy na životní prostředí
Služby - každodenní součást našeho života
Rozdílná představa ideální dovolené
Turisticky atraktivní oblasti
zhodnotí důvody a důsledky poškozování krajiny a
Globální změny klimatu
životního prostředí. Uvede konkrétní příklady
Poškozený slunečník planety Země
poškozování ovzduší, vod a půd. Popisuje pojmy teorie Přírodní katastrofy
trvale udržitelného rozvoje. Pojmenuje a objasní hlavní
Biodiverzita - rozmanitost živé přírody
současná civilizační rizika a světové ekologické
Ohrožená biodiverzita
problémy.
zhodnotí význam geografie v praktickém životě a
navrhne možnosti jejího využití

Přínos geografického vzdělání pro život
Hlavní úkoly soudobé české geografie
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9. ročník

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
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 - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

5.3.13 Výtvarná Výchova

1. ročník
2
Povinný

2. ročník
1
Povinný

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
1
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
Vzdělávací obsah výtvarné výchovy umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět
prostřednictvím výtvarných činností. Všemi složkami svého působení výtvarná výchova usiluje zejména o
to:
• aby žáci získali praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, užitém
umění, o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření
• aby se prakticky i teoreticky seznámili s různými výtvarnými technikami a prostředky
• aby se rozvíjel a prohluboval jejich vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné kultury
• aby získali představu o historickém vývoji výtvarného umění, včetně umění užitého, lidového a
architektury
• aby byli schopni nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi,
uvědomovat si jejich význam pro plnohodnotný život člověka
• aby byli schopni získaných poznatků a dovedností využívat ve svém životě
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je dotován v 1., 4., 6., a 7. ročníku dvěma hodinami týdně a ve 2., 3., 5., 8. a 9. ročníku jednou
předmětu (specifické informace o předmětu hodinou týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Výuka výtvarné výchovy probíhá ve třídách jednotlivých ročníků, případně v plenéru.
Učivo výtvarné výchovy lze rozdělit do následujících tematických celků:
• JÁ (smyslové vnímání, tvář, tělo, …)
• SVĚT PŘÍRODY KOLEM NÁS (tvary a materiály, stavba mikro a makrosvěta, …)
• SPOLEČNOST (kontakt, komunikace, dorozumění, zvyky, tradice, příběhy, …)
• VÝTVARNÁ ŘEČ A VÝTVARNÉ UMĚNÍ (výtvarné umění v historii, …)
Integrace předmětů
• Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• nabízíme žákům možnost experimentování s různými materiály a výtvarnými technikami
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme je k porovnávání výsledků a kritickému posuzování a vyvozování závěrů využitelných
kompetence žáků
pro budoucnost žáka
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu

Výtvarná Výchova

•

umožňujeme žákům řešit nejrůznější problémové výtvarné situace, napomáhat jim v jejich
pochopení a řešení
• vedeme žáky k promýšlení a plánování způsobu řešení daného problému
• aktivně se podílí na rozvoji žákova vlastního úsudku a zkušeností
Kompetence komunikativní:
• poskytujeme žákům podnětné prostředí pro rozvoj komunikativních dovedností, a to zejména
k vytváření kvalitních vztahů potřebných k plnohodnotné spolupráci s ostatními žáky
Kompetence sociální a personální:
• podněcujeme žáky k diskusi ve skupině
• vybízíme je ke spolupráci s druhými, k respektování jejich názorů a oceňování práce druhých
Kompetence občanské:
• seznamujeme žáky s kulturními tradicemi a historickým dědictvím naší země
• vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
• rozvíjíme v žácích smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně je zapojuje do kulturního dění
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k používání různých materiálů, nástrojů a nářadí k užitečnému a praktickému
výsledku
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření
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Výtvarná Výchova
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
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-3-1-02 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

1. ročník

projevuje v tvorbě své vlastní životní zkušenosti

uspořádání objektů do celků
reflexe a vztahy zrakového vnímání

uspořádá plošně i prostorově barvy, linie, tvary a
objekty

smyslové vnímání vizuálně obrazných vyjádření

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky

prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie a
představ
typy vizuálně obrazných vyjádření
Osobní postoj v komunikaci, jeho utváření
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•

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

•
•

RVP výstupy
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-3-1-02 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-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
projevuje v tvorbě své vlastní životní zkušenosti

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření Kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání linie,
tvary, barvy,objemy, zachycuje objekty

Prvky vizuálně obrazného vyjádření Kombinace a
proměny v ploše, objemu a prostoru

interpretuje podle svých schopností a zkušeností různá
vizuálně obrazná vyjádření

Uspořádání objektů do celků

tvoří na základě svých vlastních zkušeností

Prostředky pro vyjádření fantazie, představ, nálad
Typy vizuálně obrazných vyjádření

do komunikace zapojuje vizuálně obrazná vyjádření

Utváření a zdůvodňování osobního postoje v
komunikaci
Proměny komunikačního obsahu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-3-1-02 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-3-1-02 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-3-1-01 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-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
projevuje své vlastní zkušenosti

Učivo
tematické práce

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání
barvy,linie, tvary(ve vzájemné kombinaci)

tematické práce

sleduje základní přírodní zákonitosti, porovnává tvary,
rozvíjí pozorovací schopnosti

dítě a příroda
dítě a svět věcí

porovnává vlastnosti barev a plastických materiálů

práce s barvou

rozvíjí cit pro rytmus

práce s barvou

rytmické řešení, plochy s využitím světlých a tmavých
barev

práce s barvou

kompozice plochy spoužitím libovolných prvků

poznávání výrazových vlastností linie
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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-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

3. ročník
organizace prostoru a práce s hmotou

pracuje aktivně s ilustrací

ilustrace, druhy výtvarného umění

seznamuje se s různými druhy výtvarného umění

druhy výtvarného umění

vyhledává a třídí informace

druhy výtvarného umění

objevuje souvislosti a prezentuje je

druhy výtvarného umění

rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu
prostředí

životní sloh

pracuje s pojmenováváním a analyzováním svých
zážitků

životní sloh

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-5-1-02 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-5-1-04 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-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
projevuje své vlastní zkušenosti

Učivo
Tematické práce Dítě a příroda

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání barvy,
linie, tvary (ve vzájemné kombinaci)

Dítě a svět věcí

sleduje základní přírodní zákonitosti porovnává tvary

Práce s barvou

rozvíjí pozorovací schopnosti

Poznávání výrazových vlastností linie

porovnává vlastnosti barev a plastických materiálů

Práce s barvou
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VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
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-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
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

4. ročník
rozvíjí cit pro rytmus

Práce s barvou

rytmické řešení plochy s využitím světlých a tmavých
barev

Práce s barvou

zpracuje kompozici plochy s použitím libovolných prvků Organizace prostoru a práce s hmotou

aktivně pracuje s ilustrací

Ilustrace

seznamuje s různými druhy výtvarného umění

Druhy výtvarného umění

vyhledává a třídí informace

Druhy výtvarného umění

objevuje souvislosti a prezentuje je

Druhy výtvarného umění

rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu
prostředí

Životní sloh

pracuje s pojmenováváním a analyzováním svých
zážitků.

Životní sloh
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4. ročník

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
cíleně pozoruje vzhled, chování a projevy lidí v
nejrůznějších situacích a prostředích

RVP výstupy
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-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
slovně charakterizuje pohyby, doteky, gesta, oděv,
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, hlasové projevy
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Učivo
Já a moje rodina

Jak vypadáme
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5. ročník

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-5-1-04 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-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

hledá v reálném prostředí podněty pro svou výtvarnou
tvorbu

Organizmy a jejich proměny

soustředí se na projevy života organizmů (bujení, růst, Přírodní dějě
vrstvení, překrývání, vzájemné vztahy, struktura, barvy)

vyhledává a srovnává na příkladech konkrétních
výtvarných děl různé způsoby uměleckého vyjádření

Člověk a umění

učí se vyhledávat a hodnotit v prostředí

Člověk v krajině

konkrétní projevy volného umění užité tvorby a
architektury

Člověk v krajině

zaznamenávají a dokumentují své činnosti

Člověk v krajině

tvoří záznamy, pozorování

Člověk v krajině

vytvářejí sbírky, přehledy

Nástroje, stroje, materiály (podoba, funkce, užití)

třídí a systematizují obrazový materiál

Nástroje, stroje, materiály (podoba, funkce, užití)
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5. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření

RVP výstupy
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-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro kombinuje prostředky pro osobité vyjádření, uplatňuje
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
barvy, struktury a linie
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé porovnává konkrétní případy
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

Učivo
Život a podoby rozličných splečenství

Živá a neživá příroda

Život organismů, krajina a její proměny, rozmanitost
přírody
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VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
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-9-1-03 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-9-1-08 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

6. ročník
vyjadřuje subjektivní pocity

Život organismů, krajina a její proměny, rozmanitost
přírody

vybírá prostředky pro osobité vyjádření

Člověk v krajině

inspiruje se uměleckými díly

Vyjádření pocitů z poslechu hudební skladby, literární
inspirace

ověřuje komunikační účinky vybraných děl

Vyjádření pocitů z poslechu hudební skladby, literární
inspirace

porovnává výtvarné vyjádření současnosti a minulosti

Nástroje, stroje, vztahy a proměny v čase

Výtvarná 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
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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-9-1-04 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-9-1-07 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-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

7. ročník
vnímá prostředí města

Hra na architekta, konstrukce a stavby, barevné
město, zvuky města

vytváří prostředky pro své osobité vyjádření

Lidé v ulicích, v metru…, kam z ulice nevidíme,
střechy, komíny, dlažba

porovnává konkrétní případy

Poznávání proměn umění ve vztahu k historickému
vývoji společnosti

vyhledává, třídí informace, objevuje souvislosti a
prezentuje je

Architektonický prostor, prvky, slohy a směry

Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
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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-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

8. ročník
odvozuje historické souvislosti pomocí vizuálně
obrazných elementů a pomocí textu prezentuje
výsledky svého hledání a objevování

charakterizuje krajinu jako životní prostředí, volně
pracuje s vizuálně obraznými elementy, kombinuje
různé materiály, 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-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
snaží se o co nejvěrnější zachycení detailu v souvislosti s
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
jeho biologickým významem, volně pracuje s plochou,
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních
bodem, linií a barvou, využívá různé materiály,
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé uplatňuje vyjádření vlastních zkušností, vjemů, představ
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich
výsledků
vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
rozeznává jednotlivá historická období, architektonické
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
slohy, pomocí textu, mluveného slova a CD prezentuje
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
výsledky svého hledání, interpretuje umělecká vizuálně
zkušeností a prožitků
obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Výtvarná Výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Proměny linie. Příběh hmoty. Hudba a malířství.
Světlo a barva .

Jak znáš českou krajinu. Voda v krajině. Les. Kouzlo
nočních světel…

Ze života chameleona. Elektřina v přírodě. Korálový
útes. Sbíráme byliny..

Pravěké umění. Umění Egypta, Mezopotámie, řecké,
římské umění, románské umění, gotika, renesance,
baroko, klasicismus.

9. ročník

•
•
•
•

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

•
•

RVP výstupy
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-9-1-04 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-9-1-04 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
volně pracuje s vizuálně obraznými elementy

Učivo
Nádoba pro …., Masožravé rostliny, Kouzelné krychle,
Loutky….

hledá vhodné formy pro vyjádření obsahu

Nádoba pro …., Masožravé rostliny, Kouzelné krychle,
Loutky….

vybírá, kombinuje různé výtvarné prostředky

Reakce na konkrétní výstavy, kdo se dotýká zdí, kam
plave, noc živých stínů, visí, visí……

nachází nové netradiční materiály, vytváří prostředky
pro vlastní osobité vyjádření

Reakce na konkrétní výstavy, kdo se dotýká zdí, kam
plave, noc živých stínů, visí, visí……

porovnává na konkrétních případech různé interpretace Romantismus národní školy - generace ND
vizuálně obrazného vyjádření

vysvětluje své postupy k nim

Impresionismus. Umění konce devatenáctého století.
Počátek dvacátého století. Malířství mezi válkami.
Výtvarné směry 2. poloviny dvacátého století.

s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti Impresionismus. Umění konce devatenáctého století.
svých hodnotových soudů
Počátek dvacátého století. Malířství mezi válkami.
Výtvarné směry 2. poloviny dvacátého století.
využívá různé kombinace vizuálně obrazných elementů Kameny se valí, příběh čáry, roste hora, auto jede,
k vyjádření děje a pohybu
jedna barva žere druhou…
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Výtvarná Výchova

9. ročník

účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
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-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

užívá k tvorbě některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video

Kameny se valí, příběh čáry, roste hora, auto jede,
jedna barva žere druhou…

samostatně připravuje projekty orientuje se v
informačních zdrojích ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk v nouzi, migrace lidí, informační systémy, sám
mezi lidmi……

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

5.3.14 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
Výuka hudební výchovy na prvním stupni základní školy se zakládá na nově získaných vědomostí a
dovedností, které navazují v prvních třídách na znalosti lidových písní z mateřských škol. Žáci rozvíjejí
pěvecké dovednosti, instrumentální dovednosti a hudebně-pohybové činnosti.
Výuka hudební výchovy na druhém stupni základní školy plynule navazuje na vědomosti a dovednosti
získané na stupni prvním. Žáci rozvíjejí pěvecké dovednosti, instrumentální dovednosti a hudebně-
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Název předmětu

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

Hudební výchova
pohybové činnosti. Teoretická výuka doplňovaná poslechem umožní žákům lépe se orientovat v notovém
zápise, poznat výrazové prostředky hudby, upevnit znalost hudebních nástrojů, získat rámcové povědomí o
hudebních formách, žánrech a funkčních typech hudby. V osmém a devátém ročníku jsou žáci v návaznosti
na dějepis a literaturu seznamováni s dějinami artificiální i nonartificiální hudby české i světové. Důraz je
kladen na mezipředmětové vztahy k dějepisu, literatuře a výtvarnému umění. Vyučovací předmět hudební
výchova je začleněn do vzdělávací oblasti Umění a kultura, v každém ročníku 2. stupně je mu věnována 1
vyučovací hodina týdně. Při hodnocení výstupů je kladen důraz na přípravu na výuku a aktivní práci v
hodině. Žáci s přiznanými specifickými poruchami jsou v písemném projevu zohledňováni. Žáci s hudebním
nadáním či žáci navštěvující ZUŠ jsou podporováni v tom, aby své nadstandardní vědomosti a dovednosti
při výuce poskytli jako motivaci spolužákům, nejsou však při hodnocení zvýhodňováni (musí splnit vše, co
splní ostatní, návštěva ZUŠ není náhradou za docházku a práci v hudební výchově). Součástí výuky jsou
případné návštěvy koncertů a exkurzí.
V každém ročníku prvního i druhého stupně je hudební výchově věnována jedna hodina týdně.

•

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky podle jejich individuálních schopností a dovedností k vyhledávání, shromažďování,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
třídění, porovnávání informací a k používání odborné terminologie, k nalézání souvislostí mezi
kompetence žáků
získanými poznatky a využitím v praxi, k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných
předmětů
• stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky ke správným způsobům řešení problémů
• s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
• vedeme žáky, aby ze znějící skladby postihli významné sémantické prvky, porovnali je, slovně
charakterizovali a hledali spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora
Kompetence komunikativní:
• zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
• zajímáme se o náměty a názory žáků
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Název předmětu

Hudební výchova
Kompetence sociální a personální:
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
• učíme respektovat pravidla při práci v týmu
• učíme zhodnotit svoji práci i práci ostatních
Kompetence občanské:
• vytváříme prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
• vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
• vedeme žáky k oceňování naší kulturní tradice
• vedeme žáky k aktivnímu zapojování do kulturního dění
Kompetence pracovní:
• vyžadujeme dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů
• vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon
• vedeme žáky k vytváření pozitivního vztahu k hudebním činnostem
Hudební výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase

Učivo
Pěvecký a mluvní projev
Hudební rytmus
Intonace vokální
Kvalita tónů
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Improvizace
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Hudební výchova
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální

1. ročník
Hra na hudební nástroje, rytmizace, melodizace
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje Taktování
metrum, tempo, dynamiku
Pohybový doprovod znějící hudby
poslouchá hudební ukázky

Hudební styly a žánry

rozpozná některé hudební nástroje

Hudební výrazové prostředky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zpívá rytmicky přesně v jednohlase a na základě svých
dispozic intonačně čistě

Učivo
Zkvalitňování pěveckých dovedností, správné dýchání
a výslovnost
Nasazení a tvorba tónů
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Hudební výchova
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

2. ročník
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Hudební rytmus a grafický záznam vokální hudby
Hudební improvizace
reaguje pohybem na znějící hudbu
Hudební hry
Pohybové vyjádření hudby
Tanec a pohybové hry
poslouchá jednoduché skladby
Taktování

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
rozpozná některé hudební nástroje
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Hudební a výrazové prostředky

3. 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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Hudební výchova
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

3. ročník
uplatňuje svůj hlasový potenciál při sólovém,
skupinovém i sborovém zpěvu

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

Kultivuje pěvecký i mluvní projev v souvislosti s
uplatňováním a posilováním správných pěveckých
návyků.
Využívá a hraje na hudební nástroje, využívá je při
hudební reprodukci i produkci.
Ztvárňuje hudbu a reaguje na ni pomocí pohybu,
tance i gest.

rozšiřuje své instrumentální dovednosti při souborové
hře a v doprovodu zpěvního projevu
zdokonaluje své pohybové dovednosti při tanci a
doprovodu hudby, seznamuje se s dalšímy pojmy z
okruhu hudebních forem a postihuje dané jevy ve
znějící hudbě
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, získává základní představu o hudebním dramatu a jeho Průzkum znalostí žáků, podstata hudebního divadla a
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem členění.
jeho žánry.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
žák si opakuje dovednosti, vědomosti, pěvecké návyky a Zvuk, tón, vlastnosti tónu, takt tempo, noty, osnova,
písně z minulého ročníku, chápe základní složky
solmizace a hudební nástroje
hudební řeči, rozumí zopakovaným hudebním pojmům
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Hudební výchova
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-5-1-03 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-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace

4. ročník

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i
mollových tóninách

Hudební činnost a rytmus, realizace písní ve 2/4, 3/4 a
4/4 taktu, lidový dvojhlas, kánony

orientuje se v zápisu jednoduché písně, na základě
svých hudebních schopností využívá jednoduché či
složitější hudební nástroje k doprovodné hře

Grafický záznam melodie, ritmizace, stylizace, hudební
improvizace a nápodoba.

chápe tance z hlediska žánru i hudební formy, ztvárňuje
hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností a vytváří
pohybové improvizace
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně rozpoznává hudební formu jednoduché písně či skladby.
či skladby
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Hudební činnosti, doprovod, pantomima, pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků, pohybové
vyjádření hudby.
Hudební styly a žánry, hudební formy a interpretace
hudby.

5. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Hudební výchova

5. ročník

•
•

RVP výstupy
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-01 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-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
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

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
opakuje písně, pěvecké návyky, dovednosti, vědomosti
z minulého ročníku

Učivo
Zvuk a tón, vlastnosti tónu, takt, tempo, rytmu, barva,
síla, noty, hoslový klíč, osnova, pomlky, taktování,
solmizace, hudební forma, posuvky, dur a moll.

chápe základní složky hudební řeči rozumí
zopakovaným hudebním pojmům

Zvuk a tón, vlastnosti tónu, takt, tempo, rytmu, barva,
síla, noty, hoslový klíč, osnova, pomlky, taktování,
solmizace, hudební forma, posuvky, dur a moll.

využívá při zpěvu získaně pěvecké dovednosti

Intonace, vokální improvizace, diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (5., 3.a 1., volné
nástupy 8.a spodního 5.stupně), hudební hry.

zpívá rytmicky přesně v durových a mollových tóninách Intonace, vokální improvizace, diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (5., 3.a 1., volné
nástupy 8.a spodního 5.stupně), hudební hry.
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
rozpozná v proudu znějící hudby některé z využitých
hudebních výrazových prostředků

upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i
zřetelné harmonické změny
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků

Grafický záznam vokální hudby a melodie, záznam
melodie a její reprodukce, využití notačních
programů.
Grafický záznam vokální hudby a melodie, záznam
melodie a její reprodukce, využití notačních
programů.
Grafický záznam vokální hudby a melodie, záznam
melodie a její reprodukce, využití notačních
programů.
Orientace v prostoru - pamětné uchovávání a
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách.

833

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Hudební výchova

5. ročník

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
vytváří pohybové improvizace
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z kategorizuje písně podle různých kritérií
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z orientuje se v zápise písně a pojmenuje hudební formu
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách

Orientace v prostoru - pamětné uchovávání a
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách.
Průzkum znalostí žáků. Návštěva kulturních akcí.

Průzkum znalostí žáků. Návštěva kulturních akcí.

6. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Zvuk a tón, vlastnosti tónu (1.tř.)
Takt, tempo, rytmus, barva, síla, noty (2.tř.)
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6. ročník
zopakuje si písně, vědomosti a dovednosti získané na
prvním stupni, chápe základní složky hudební řeči a
jejich zápis, rozumí zopakovaným hudebním pojmům

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
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-9-1-06 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-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

upevní si čtení notového zápisu v houslovém klíči,
pochopí význam základních posuvek a umí je zapisovat
je schopen vnímat jednotlivé výrazové prostředky
hudby, chápe jejich roli ve znějící hudbě, pozná, jakým
způsobem dosahuje skladatel působivosti skladby

Houslový klíč, osnova, kánon, pomlky, solmizace,
taktování, metrum, nástroje, tance (3.tř.) Hudební
forma, posuvky, dur x moll (4.tř.)
Tónina, akord, dynamika, rondo, orchestr, stěžejní
skladatelé (5.tř.)
Notové délky a výšky, celý tón a půltón, posuvky a
sluchová analýza, jména tónů s posuvkami
Melodie a rytmus, tempo, dynamika a barva
Kontrast, gradace, přednes, agogika

zopakuje si již známé nástroje, pozná některé další a
naučí se je třídit, naučí se pojmenovávat různá
seskupení (duo), pozná význam a princip partitur,
dokáže vybraný nástroj zařadit do skupiny, vnímá
barevné rozdíly

Nástroje (poznávání vyobrazení a zvuku), kategorizace
- strunné, dechové, bicí
Nástroje v lidové hudbě Nástrojová seskupení a
komorní hudba
Partitury - nástrojové i vokální
umí kategorizovat písně podle různých kritérií, orientuje Opakování a zpěv písní, píseň lidová a umělá, západní
se v zápise písně a pojmenuje hudební formu
a východní typ lidových písní, národopisné oblasti,
píseň strofická a prokomponovaná, forma písní,
předvětí a závětí, perioda, refrén
je seznámen s dalšími pojmy z okruhu hudebních forem Motiv a téma ve skladbě, motivická práce
a dané jevy postihuje ve znějící hudbě
Variace
Rondo
chápe tance z hlediska žánru i hudební formy, umí tance Hudba a tanec
třídit
Dělení tanců (balet, výrazový tanec, improvizace,
tance standardní a latinskoamerické)

získá základní představu o hudebním dramatu a jeho
členění

Podstata hudebního divadla a jeho žánry
Opera a její části
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Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností zopakuje si nebo se nově seznámí s členěním opery,
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového jejím stručným historickým vývojem a hlavními
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové operními skladateli
příslušnosti s dalšími skladbami
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-9-1-02 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-9-1-06 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-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

vyposlechne vybrané ukázky, umí odlišit árii, ansámbl,
sbor…

Učivo
Opera - libreto, předehra, dějství, jednotlivé výstupy árie, ansámbl, sbor, finále, baletní scény …
Historie a význam opery v dějinách
Tance a jejich kategorizace
Hlavní operní skladatelé a ukázky

zopakuje si znalosti o třídění písní, seznámí se s lidskými Lidské hlasy a jejich třídění, sbory a jejich obsazení
zpěvními hlasy a pravidly hlasové hygieny
Hlasová hygiena

rozlišuje vokální a instrumentální hudbu

Vokální a instrumentální hudba
Duchovní hudba v rámci vokální hudby

pozná šestnáctinovou notu, triolu, synkopu a tečkovaný Notace (výška a délka)
rytmus v zápisu skladby
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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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

7. ročník
rozlišuje pojmy tónina a stupnice, chápe význam stupnic Další notová délka - šestnáctinová, tečka u noty a její
význam, tečkovaný rytmus, triola a synkopa"

sluchově analyzuje stupnice dur a chápe nutnost změn v Stupnice a tónina (rozdíl), stupnice a tóniny dur,
předznamenání stupnic
předznamenání, zápis do not

zná základní intervaly

Intervaly v hudbě a jejich třídění"

umí odlišit polyfonní, homofonní a jednohlasou hudbu, Jednohlas (monodie) a vícehlas (polyfonie x
vyzkouší si vícehlasý zpěv
homofonie)
Polyfonní skladby - kánon a fuga, historické souvislosti

chápe sonátu jako cyklickou skladbu pro sólový nástroj

Pokračování v hudebních formách, další a složitější
formy - sonátová (kontrastní věty a témata). Rozbor
sonáty a ukázky. Sonáta a stará taneční suita.

je seznámen s dalšími formami a žánry a pozná je v
hudebních ukázkách

Symfonie jako sonáta pro orchestr Symfonická báseň,
programní hudba
Sólista a orchestr v instrumentálním koncertu"

je schopen číst a zapisovat rytmus

Základní taktovací schémata - 2/4 3/4 a 4/4 takt
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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-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

7. ročník
naučí se základní taktovací schémata

Základní taktovací schémata - 2/4 3/4 a 4/4 takt

seznámí se s tanečními kroky vybraných tanců

Základní krok vybraných tanců
Další teorie - balet a výrazový tanec

zopakují si a rozšíří poznatky o duchovní hudbě jako
specifické oblasti vokální hudby

Vokální hudba, ukázky
Žánry duchovní hudby - kantáta a oratorium"
Hudební divadlo (opera a balet), další žánry - muzikál,
revue, opereta + ukázky
Hudba a slovo (melodram), hudba v činohře a filmu"

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými rozliší jednotlivé typy hudebního divadla
druhy umění
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými chápe hudební drama jako stylizaci a syntézu
druhy umění
jednotlivých umění (literatura, hudba, tanec, výtvarné
umění)
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností získá přehled o různých způsobech záznamu hudby,o
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového práci skladatele a interpreta a o nešvarech, které s
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové hudbou mohou souviset
příslušnosti s dalšími skladbami
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Nešvary a hudba - hudba jako kulisa, drogy a hudba.
Způsoby záznamu hudby a reprodukce. Role
skladatele a interpreta.

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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RVP výstupy
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-9-1-07 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na

8. ročník
ŠVP výstupy
pochopí pojem "populární hudba" v historii a pojem
"moderní populární hudba" - vliv jazzu.

Učivo
Periodizace období nonartificiální ("populární")
hudby. Počátky tohoto typu hudby v Americe. Vznik
jazzu.

seznámí se s počátky této hudby v Americe

Periodizace období nonartificiální ("populární")
hudby. Počátky tohoto typu hudby v Americe. Vznik
jazzu.

rozlišuje pojmy tónina a stupnice, chápe význam stupnic Stupnice a tónina (opak.), stupnice a tóniny dur,
předznamenání, zápis do not. Intervaly. Stupnice moll
a jejich analýza - aiolská, harmonická a melodická.

sluchově analyzuje stupnice dur a moll

Stupnice a tónina (opak.), stupnice a tóniny dur,
předznamenání, zápis do not. Intervaly. Stupnice moll
a jejich analýza - aiolská, harmonická a melodická.

chápe nutnost změn

Stupnice a tónina (opak.), stupnice a tóniny dur,
předznamenání, zápis do not. Intervaly. Stupnice moll
a jejich analýza - aiolská, harmonická a melodická.

v předznamenání stupnic a rozdíly tří typů mollových
stupnic

Stupnice a tónina (opak.), stupnice a tóniny dur,
předznamenání, zápis do not. Intervaly. Stupnice moll
a jejich analýza - aiolská, harmonická a melodická.

zopakuje základní intervaly

Stupnice a tónina (opak.), stupnice a tóniny dur,
předznamenání, zápis do not. Intervaly. Stupnice moll
a jejich analýza - aiolská, harmonická a melodická.
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základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-06 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-9-1-06 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

8. ročník

je seznámen se středověkou hudbou (rozvoj polyfonie), Jednohlas (monodie) a vícehlas (polyfonie) na prahu
vyslechne ukázky
středověku. Gregoriánský chorál, trubadúři, ars
antiqua a ars nova … Poslech ukázek s rozborem.
žáci poznávají další období populární hudby

Vysvětlení nových pojmů a vývoje. Nejdůležitější
interpreti a jejich specifika.

vyslechne ukázky a hodnotí hudbu

Vysvětlení nových pojmů a vývoje. Nejdůležitější
interpreti a jejich specifika.

chápe pojem renesance jako znovuzrození antiky a
změnu v uvažování lidí

Renesance jako historické období. Vztah k politickým
a hospodářským dějinám. Vrchol polyfonie
(nizozemská vokální polyfonie) Nejdůležitější autoři a
díla.
Renesance jako historické období. Vztah k politickým
a hospodářským dějinám. Vrchol polyfonie
(nizozemská vokální polyfonie) Nejdůležitější autoři a
díla.
Akordy. Jejich druhy, obraty, kvintakordy a
septakordy. Základní harmonické funkce.

pozná renesanční hudbu jako vrchol polyfonního
způsobu komponování

pochopí akord jako souzvuk nejméně tří tonů

seznámí se s typy akordů a jejich tvořením

Akordy. Jejich druhy, obraty, kvintakordy a
septakordy. Základní harmonické funkce.
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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-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového

8. ročník
analyzuje sluchem různé kvintakordy a septakordy

Akordy. Jejich druhy, obraty, kvintakordy a
septakordy. Základní harmonické funkce.

seznámí se s pojmy tónika, dominanta a subdominanta Akordy. Jejich druhy, obraty, kvintakordy a
septakordy. Základní harmonické funkce.

naváže na vědomosti o swingu, pokračuje v
seznamování s americkou populární hudbou a jejím
vlivem na Evropu ve 20. století

Další období v populární hudbě. Nejdůležitější směry,
interpreti, skladby. Poslech ukázek.

konfrontuje znalosti s dějepisem chápe baroko jako
reakci na renesanci, jako nástup homofonie v evropské
hudbě

Baroko jako historické období. Hlavní hudební formy
(nástup homofonie), nástroje, skladatelé a díla.
Poslech ukázek s rozborem.

zná hlavní představitele a jejich díla

Baroko jako historické období. Hlavní hudební formy
(nástup homofonie), nástroje, skladatelé a díla.
Poslech ukázek s rozborem.

seznamuje se s novými proudy v 60. letech

Další období v populární hudbě. Nejdůležitější směry,
interpreti, skladby. Poslech ukázek.

pozná písně Beatles a dalších skupin

Další období v populární hudbě. Nejdůležitější směry,
interpreti, skladby. Poslech ukázek.

připomene si, co už zná z dřívější doby - 1. stupeň,
kapitoly o opeře v minulých ročnících apod.

Klasicismus, osvícenství, změny v politice i kultuře.
Hlavní formy hudby, vývoj nástrojů a orchestru…
skladatelé a díla. Poslech ukázek s rozborem.
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Hudební výchova
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-06 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-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů

8. ročník

zná nejdůležitější skladatele a jejich díla

Klasicismus, osvícenství, změny v politice i kultuře.
Hlavní formy hudby, vývoj nástrojů a orchestru…
skladatelé a díla. Poslech ukázek s rozborem.

odlišuje moderní hudební nástroje používané převážně Přehled moderních hudebních nástrojů.
v populární hudbě od klasických nástrojů

umí vyjmenovat ideály a cíle romantismu a jejich
projevy v umění zařadí nové formy a žánry

Vliv ideálů francouzské revoluce na vznik romantismu.
Politické a kulturní dějiny, literární a výtvarné
památky, romantismus v hudbě - národní školy,
skladatelé, díla.

chápe význam operypro tzv. "národní školy"

Vliv ideálů francouzské revoluce na vznik romantismu.
Politické a kulturní dějiny, literární a výtvarné
památky, romantismus v hudbě - národní školy,
skladatelé, díla.

zná nejdůležitější skladatele a díla

Vliv ideálů francouzské revoluce na vznik romantismu.
Politické a kulturní dějiny, literární a výtvarné
památky, romantismus v hudbě - národní školy,
skladatelé, díla.

zná pojem ertificiální a nonartificiální hudba

Zpěv písní a poslech skladeb a jejich zařazování do
artificiální a nonartificiální hudby. Vysvětlení principu
použitého v učebnici, aby se žáci správně orientovali.
Vysvětlení principu dělení na artificiální a
nonartificiální hudbu.
Opakování vědomostí zejména z dějepisu periodizace dějin, dějin umění, vědomosti o obdobích

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností zopakuje si znalosti z dějepisu a případně literatury a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového členění dějin umění na pravěk, antiku, románskou
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8. ročník

období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové dobu, gotiku, renesanci, baroko, klasicismus,
příslušnosti s dalšími skladbami
romantismus a směry 20. století
seznámí se s hudbou počátku lidských dějin
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

pravěku a starověku. Jak se v té době žilo? - vliv na
hudbu, hudební žánry, nástroje.

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností pozná vybrané autory vážné hudby 20. století
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností pochopí mimo jiné důvod bouřlivého rozvoje populární
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového hudby
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností umí pojmenovat některé hudební směry a jejich znaky
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností zopakuje si vědomosti o populární hudbě
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností přidá k nim nové (vývoj ve světě do současnosti)
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového

Učivo
Pozdní romantismus, impresionismus a nové směry.
Problém pochopitelnosti hudby 20. století pro
laického posluchače. Různé kompoziční techniky a
jejich představitelé. Poslech ukázek s rozborem.
Pozdní romantismus, impresionismus a nové směry.
Problém pochopitelnosti hudby 20. století pro
laického posluchače. Různé kompoziční techniky a
jejich představitelé. Poslech ukázek s rozborem.
Pozdní romantismus, impresionismus a nové směry.
Problém pochopitelnosti hudby 20. století pro
laického posluchače. Různé kompoziční techniky a
jejich představitelé. Poslech ukázek s rozborem.
Populární hudba - opakování. Vývojové trendy v
dalším období do současnosti. Poslech ukázek.
Referáty.
Populární hudba - opakování. Vývojové trendy v
dalším období do současnosti. Poslech ukázek.
Referáty.
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období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového

9. ročník

je schopen slyšenou ukázku komentovat a hodnotit

Populární hudba - opakování. Vývojové trendy v
dalším období do současnosti. Poslech ukázek.
Referáty.

znovu charakterizuje jednotlivá slohová období (v
kontextu všech uměleckých oblastí)

Dějiny hudby - přehled, zaměření na české země.
Zahraniční vlivy na vývoj české politiky, kultury a
hudby v průběhu dějin.

zaměřuje se na specifické rysy v českém prostředí (vliv
sousedních národů zejména Němců)

Dějiny hudby - přehled, zaměření na české země.
Zahraniční vlivy na vývoj české politiky, kultury a
hudby v průběhu dějin.

zopakuje si vědomosti o středověké hudbě a jejích
rysech obecně

Počátky hudby v Čechách. Gotika. Vliv sousední
německé hudby. Poslech ukázek s rozborem.

je seznámen s představiteli doby v Čechách, též s
hlavními hudebními památkami

Počátky hudby v Čechách. Gotika. Vliv sousední
německé hudby. Poslech ukázek s rozborem.

zná původ nonartificiální hudby (jazz v Americe umí
popsat důvody pronikání americké hudby do Evropy a
do Čech)

Populární hudba v dřívějších staletích (kramářské
písně, národní obrození, dechovka, kuplety …),
pronikání jazzu. Ukázky, zpěv písní.

je seznámen s populární hudbou, která existovala v
Evropě před nástupem jazzu

Populární hudba v dřívějších staletích (kramářské
písně, národní obrození, dechovka, kuplety …),
pronikání jazzu. Ukázky, zpěv písní.

charakterizuje renesanci obecně

Renesance v Evropě - opakování. Renesance v
Čechách (pozdější nástup), hlavní autoři a díla.
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Hudební výchova
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového

9. ročník

umí specifikovat situaci v Čechách. zná vybrané autory a Renesance v Evropě - opakování. Renesance v
díla
Čechách (pozdější nástup), hlavní autoři a díla.

seznámí se s představiteli jazzu a swingu v Čechách.
Porovnávají a hodnotí ukázky

Hlavní představitelé jazzu a swingu v Čechách, rozbor
ukázek, zpěv písní.

zná rysy baroka v Evropě (zopakují), seznámí se s
českými barokními autory a vybranými díly

Baroko v Evropě (homofonie, nové formy), příchod
barokní hudby do Čech. Hlavní autoři a skladby.
Rozbor ukázek.

získá elementární poznatky týkající se harmonizace
melodie

Opakování hudební nauky. Akord a harmonie.
Doškálné kvintakordy (T, D, S a další), septakordy a
jejich značky. Klasicismus v Evropě a Čechách. Hlavní
představitelé a ukázky.

připomene si období klasicismu pozná české autory

Opakování hudební nauky. Akord a harmonie.
Doškálné kvintakordy (T, D, S a další), septakordy a
jejich značky. Klasicismus v Evropě a Čechách. Hlavní
představitelé a ukázky.
Technika v hudbě, způsoby záznamu hudby.

je seznámen s procesem nahrávání hudby.

připomene si romantismus v Evropě

Romantismus v Evropě a v Čechách. Skladatelé a jejich
cíle. Díla, která proslavila českou hudbu ve světě.

literatura, malířství, hudba …

Romantismus v Evropě a v Čechách. Skladatelé a jejich
cíle. Díla, která proslavila českou hudbu ve světě.
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Hudební výchova

9. ročník

období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
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-9-1-07 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-9-1-07 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-9-1-07 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

je schopen popsat zvláštnosti vývoje v Čechách

Romantismus v Evropě a v Čechách. Skladatelé a jejich
cíle. Díla, která proslavila českou hudbu ve světě.

uvědomí si hodnotu děl zejména Bedřicha Smetany a
Antonína Dvořáka

Romantismus v Evropě a v Čechách. Skladatelé a jejich
cíle. Díla, která proslavila českou hudbu ve světě.

získá přehled o hlavních proudech, hlavních znacích
hudby a historickém pozadí dle jednotlivých desetiletí.

60. léta - big beat, muzikály. 70. léta - folk, country,
pop, hardrock. Vývoj v dalších dvou desetiletích.

poslechne si vybrané ukázky a získá povědomí o
Vážná hudba 20. století v Evropě a Čechách. Autoři a
některých významných autorech vážné hudby 20. století díla. Poslech ukázek s rozborem.
a současnosti.

5.3.15 Výchova ke zdraví

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

2

Výchova ke zdraví
Člověk a zdraví
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

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

Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví představuje důležitou vzdělávací a výchovnou základnu pro vytváření pocitu
sounáležitosti s přírodou, pro určitou vnitřní vyrovnanost člověka a pro utváření morálních kvalit lidské
společnosti. Proto má vytvořený ucelený přehled poznatků o přírodě, o životním prostředí a lidském zdraví
nesmírný význam jak pro vzdělávání, tak i pro výchovu všech lidí bez rozdílu věku.
Vzdělávání v předmětu výchova ke zdraví
umožňuje vytváření potřeb objevovat přírodní zákonitosti a souvislosti
umožňuje vytvořit pozitivní vztah k přírodě jako k životnímu prostředí
přibližuje preventivní ochranu zdraví
zakotvuje základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky
vytváří dovednosti k odmítání návykových látek
předchází úrazům
umožňuje získávat orientaci v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného
sexuálního chování
vede k upevňování návyků k poskytování základní první pomoci
Předmět je dotován v 8. a 9. ročníku jednou hodinou týdně.

•

Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• směřujeme žáky k různým informačním zdrojům, populárně naučná literatura, internet, například
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
referáty o výživě
kompetence žáků
• klademe žákům jasně formulované otázky, vedeme je k používání správných pojmů, k souvislému
projevu, vytváříme podmínky pro vzájemný dialog
• vedeme žáky k chápání souvislostí v přírodě, například beseda na téma zdravý životní styl a
civilizační nemoci
Kompetence k řešení problémů:
• zadáváme žákům problémové úlohy a pomáháme jim hledat správné zdroje informací k řešení
• vedeme žáky k porovnání odborných názorů a vlastních zkušeností při řešení problémů týkajících
se zachování zdraví, zdravého životního stylu, návykových látek…
Kompetence komunikativní:
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Název předmětu

Výchova ke zdraví

•

otevřeně komunikujeme se žáky a vytváříme podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci, například
příprava projektu
• učíme žáky naslouchat názorům jiných, snažit se jim porozumět, vhodně na tyto názory reagovat,
obhajovat svůj názor nebo jej přehodnocovat, vhodně argumentovat a akceptovat, že nemusí dojít
po vzájemné diskusi ke shodě, například referáty o vlivu návykových látek, zdravém životním stylu
Kompetence sociální a personální:
• vytváříme pracovní situace, ve kterých je nutná spolupráce dvojice, skupiny, třídy
Kompetence občanské:
• motivujeme žáky k ekologickému chování
• vedeme je k dodržování hygienických návyků
• vedeme je k odpovědnosti za stav životního prostředí
• vedeme je k odmítavému postoji k návykovým látkám, drogám
• vedeme žáky k aktivní ochraně svého zdraví
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky ke správnému užívání pomůcek a přístrojů
• rozvíjíme odpovědnost za vykonanou práci
• umožňujeme rozvoj prezentace a hodnocení výsledků práce žáků
• vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti
• učíme žáky přistupovat k výsledkům pracovní činnosti jednak z hlediska kvality, funkčnosti a
společenského významu, ale i z hlediska ochrany životního prostředí a z hlediska ochrany zdraví
svého i zdraví druhých
Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Výchova ke zdraví

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-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 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-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

8. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
odliší kamarádství, přátelství, lásku, respektuje přijatá
pravidla soužití mezi vrstevníky, partnery, členy rodiny

Učivo
Vztahy ve dvojici. Kamarádství, přátelství láska

definuje rodinu a její typy

Rodina.

orientuje se v příbuzenských vztazích

Rodina.

uvědomí si práva a povinnosti členů rodiny

Rodina.
Volba partnera, předpoklady spokojeného manželství

přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity společenství - v rodině, komunitě
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec.

vysvětlí role členů komunity - rodiny, třídy, skupiny

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity rodina, škola, vrstevnická skupina, obec.

respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a
partnery

Vztahy ve dvojici. Kamarádství, přátelství láska
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity rodina, škola, vrstevnická skupina, obec.
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
vysvětlí souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí zdravím a jeho souvislost s lidskými potřebami
zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
jejich hierarchie
a hodnotou zdraví
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Výchova ke zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
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-9-1-06 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-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci

8. ročník

objasní pojmy nemoc, léčba, pacient, prevence, dieta,
způsoby podávání léků

Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky
zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a
jejich hierarchie

popíše stadia chování nemocného člověka

Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky
zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a
jejich hierarchie

sestaví měsíční plán zdravého životního stylu a alespoň Podpora zdraví a její formy – prevence a intervence,
jeden týden podle něj zkusí žít, zhodnotí svůj plán
působení na změnu kvality prostředí a chování
jedince, Odpovědnost jedince za zdraví, podpora
zdravého životního stylu, programy podpory zdraví

zajímá se o své životní prostředí a chová se k němu
šetrně

Podpora zdraví a její formy – prevence a intervence,
působení na změnu kvality prostředí a chování
jedince, Odpovědnost jedince za zdraví, podpora
zdravého životního stylu, programy podpory zdraví

aktivně se účastní programů podpory zdraví

Podpora zdraví a její formy – prevence a intervence,
působení na změnu kvality prostředí a chování
jedince, Odpovědnost jedince za zdraví, podpora
zdravého životního stylu, programy podpory zdraví
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Výchova ke zdraví

8. ročník

organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
objasní zásady hygieny (osobní, intimní)
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-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
dokáže správně uspořádat svůj denní režim,
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-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
uvědomuje si souvislosti mezi základními lidskými
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí potřebami a celkovým zdravím člověka a vyváženost
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb pracovních a relaxačních aktivit
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
objasní význam pohybu, otužování,saunování
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

Tělesná a duševní hygiena a její zásady

Vyvážený denní režim
Základní lidské potřeby
Pohyb a zdraví, otužování
Tělesná a duševní hygiena a její zásady

Vyvážený denní režim
Základní lidské potřeby
Pohyb a zdraví, otužování
Tělesná a duševní hygiena a její zásady

Vyvážený denní režim
Základní lidské potřeby
Pohyb a zdraví, otužování
Tělesná a duševní hygiena a její zásady

Vyvážený denní režim
Základní lidské potřeby
Pohyb a zdraví, otužování
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Výchova ke zdraví

8. ročník

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
uvede základní pravidla zdravé výživy
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-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
popíše látky tvořící naše tělo
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-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
uvede správné složení potravy a význam jednotlivých
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
složek potravy
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-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
objasní význam pitného režimu
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-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
vytvoří potravinovou pyramidu
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

Zdravá výživa a její zásady

Látky tvořící naše tělo.
Složky potravy, pitný režim
Zdravá výživa a její zásady

Látky tvořící naše tělo.
Složky potravy, pitný režim
Zdravá výživa a její zásady

Látky tvořící naše tělo.
Složky potravy, pitný režim
Zdravá výživa a její zásady

Látky tvořící naše tělo.
Složky potravy, pitný režim
Zdravá výživa a její zásady

Látky tvořící naše tělo.
Složky potravy, pitný režim
Potravinová pyramida.
Potravinová pyramida.
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8. ročník

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a dokáže vyhodnotit informace na obalech potravin a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
určit cizorodé látky v potravě
nejbližším okolí
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a Sestaví jídelníček pro různé věkové kategorie
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a orientuje se v údajích o složení a trvanlivosti
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
potravinářských výrobků a využívá je při nákupu
nejbližším okolí
potravin a uchovávání potravin v domácnosti

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a uvědomuje si, jak vnitřní a vnější prostředím ovlivňuje
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
kvalitu zdraví
nejbližším okolí

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a hledá souvislosti mezi znečišťováním planety a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
přítomností škodlivých látek v potravě
nejbližším okolí

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-9-1-04 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

seznámí se s alternativními způsoby stravy

Cizorodé látky v potravě

Jídelníček
Vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví.
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
Jídelníček
Vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví.
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
Jídelníček
Vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví.
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
Jídelníček
Vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví.
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
Alternativní způsoby stravování

vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou výživou a Alternativní způsoby stravování
rozvojem civilizačních nemocí
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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-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-08 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-9-1-08 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

8. ročník
Civilizační choroby související se způsobem stravy

rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří k ní
svůj vlastní názor

Manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy ve
výživě.

zná základní přenosné choroby, způsob přenosu,

Ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty
přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační,
přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví,
přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty

ví, jak předcházet těmto chorobám

Ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty
přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační,
přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví,
přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty
Odpovědné chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě),
Základy první pomoci
Odpovědné chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě),

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových zvládne zásady elementární první pomoci a dovede ji
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
poskytnout
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

Základy první pomoci
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8. ročník

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových ví, jak komunikovat se službami odborné pomoci,
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
pamatuje si základní telefonní kontakty
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
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
pozná sám sebe, své potřeby i smysl života
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

respektuje názory druhých, aktivně naslouchá, vede
dialog

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

jedná asertivně, podporuje dobré vztahy mezi
spolužáky,

Odpovědné chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě),

Základy první pomoci

Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému,
vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí,
utváření vědomí vlastní identity
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému,
vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí,
utváření vědomí vlastní identity
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému,
vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí,
utváření vědomí vlastní identity
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
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VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

8. ročník
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
usiluje o empatické jednání
Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému,
vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí,
utváření vědomí vlastní identity
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
dokáže uvést důvody, které by mohly pozměnit smysl
Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému,
života
vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí,
utváření vědomí vlastní identity
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
uvede a zhodnotí příklady vzájemné solidarity mezi
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
lidmi a jejich význam,
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
uvede možnosti, jak sám může pomáhat lidem v nouzi a mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
v situaci ohrožení
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
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8. ročník

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi

uvede pravidla bezpečného chování v prostorách školy
a při mimoškolních akcích

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a

Bezpečné prostředí ve škole

Násilné chování ve škole, šikana
Násilí na ulici,

pozná projevy agrese a šikany, vysvětlí pojem agresor,
oběť

Bezpečné prostředí ve škole
Násilné chování ve škole, šikana
Násilí na ulici,

uvede příklady slovní, psychické a fyzické šikany, dokáže Bezpečné prostředí ve škole
na ně reagovat a zaujmout odmítavé stanovisko
Násilné chování ve škole, šikana
Násilí na ulici,
navrhuje možnosti, jak se před těmito projevy chránit

Bezpečné prostředí ve škole
Násilné chování ve škole, šikana
Násilí na ulici,

dokáže vyhledat odbornou pomoc

Bezpečné prostředí ve škole

samostatně uvádí příklady násilí na ulici a domácího
násilí, uvědomuje si jeho možnou latentní podobu

Násilné chování ve škole, šikana
Násilí na ulici,
Domácí násilí,
Odborná pomoc
Násilí na ulici,
Domácí násilí,

seznámí se s riziky spojenými se zneužíváním
návykových látek

Autodestruktivní závislosti, rizikové chování drogy.
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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-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-04 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

pozná taktiky reklamních agentur propagujících
tabákové výrobky a alkohol, umí k nim zaujmout
správné stanovisko

Autodestruktivní závislosti, rizikové chování drogy.

popíše možné příčiny počátku užívání drog

Vznik a prevence drogové závislosti

zamyslí se nad správným využitím volného času

Vznik a prevence drogové závislosti

dokáže použít přesvědčivou argumentaci k odmítnutí
drogy, odmítá manipulaci

Vznik a prevence drogové závislosti
Bezpečný pohyb v rizikovém prostředí
Sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích
a situacích ohrožení
Vznik a prevence drogové závislosti
Bezpečný pohyb v rizikovém prostředí
Sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích
a situacích ohrožení
Komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
Dopink ve sportu

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

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu s drogou ve škole i mimo ni

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-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví

uvědomuje si nevhodnost užívání dopinku pro zdraví

v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc – linka
důvěry, krizová centra

Odborná pomoc
Komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
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druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví

8. ročník

charakterizuje jednotlivá období vývoje

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví

popíše fyzické a psychické a společenské změny v
období puberty

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví

zná stavbu a funkci mužského a ženského pohlavního
ústrojí

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví

reaguje optimálně na fyziologické změny v období
dospívání, chová se kultivovaně k opačnému pohlaví

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
zamyslí se nad formami sexuálního zneužívání a jeho
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
příčinami
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se vysvětlí, proč organismus dospívající dívky není
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; biologicky zralý pro těhotenství a porod
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;

Dětství, puberta, dospívání
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti
Dětství, puberta, dospívání
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti
Dětství, puberta, dospívání
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti
Dětství, puberta, dospívání
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti
Dětství, puberta, dospívání

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti
Násilí v sexualitě
Předčasná sexuální zkušenost a její rizika, sexuální
zdrženlivost
Problémy těhotenství a rodičovství mladistvých,
rodičovské předpoklady.
Předčasná sexuální zkušenost a její rizika, sexuální
zdrženlivost
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chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
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-9-1-13 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

8. ročník

objasní význam plánovaného rodičovství a prevence
nechtěného těhotenství

Problémy těhotenství a rodičovství mladistvých,
rodičovské předpoklady.
Problémy těhotenství a rodičovství mladistvých,
rodičovské předpoklady.

uvědomí si problémy plynoucí z rodičovství mladistvých Problémy těhotenství a rodičovství mladistvých,
rodičovské předpoklady.

orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců
(homosexuálů, bisexuálů), toleruje odlišnosti

Poruchy pohlavní identity

seznámí se s formami sexuální deviace
(exhibicionismus, voyeurismus, pedofilie, fetišismus,
zoofilie, sadismus, masochismus
uvědomuje si rizika spojená se sexuální deviací a
společně s učitelem navrhuje způsob prevence a
ochrany před devianty
vysvětlí pojem agresor, oběť

Sexuální deviace

uvede příklady autodestruktivní závislosti

Autodestruktivní závislosti, rizikové chování drogy.
Dělení drog a jejich účinky.

objasní pojmy návykové látky (alkohol, nikotin, kofein,
drogy)

Autodestruktivní závislosti, rizikové chování drogy.
Dělení drog a jejich účinky.

Sexuální deviace

Násilné chování ve škole, šikana
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8. ročník

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
uvede škodlivost aktivního a pasivního kouření
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
rozdělí drogy na tvrdé a měkké, uvede příklady
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
Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

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

Autodestruktivní závislosti, rizikové chování drogy.
Dělení drog a jejich účinky.

Autodestruktivní závislosti, rizikové chování drogy.
Dělení drog a jejich účinky.

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
objasní pojmy rodina, manželství, rodičovství

Učivo
Partnerské vztahy, manželství, rodičovství.
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komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
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-9-1-02 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-9-1-02 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-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
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

9. ročník

charakterizuje zdravou rodinu

Partnerské vztahy, manželství, rodičovství.

seznámí se s významem rodiny v současnosti

Partnerské vztahy, manželství, rodičovství.
Rodina. Problémy současné rodiny, rodinná krize,
rozpad rodiny.

pokusí se vyvodit příčiny a důsledky rodinné krize,
rozpadu rodiny a problémů současné rodiny

Rodina. Problémy současné rodiny, rodinná krize,
rozpad rodiny.

popíše reprodukci člověka, vysvětlí její význam

Rozmnožování

uvědomuje si pozitiva plánovaného rodičovství

Plánované rodičovství, antikoncepce.

analyzuje metody zabránění početí, jejich přednosti a
nedostatky

Plánované rodičovství, antikoncepce.

charakterizuje komerční sex

Promiskuita, kuplířství, prostituce, pornografie,
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VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
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-9-1-04 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

9. ročník
uvede možná rizika konzumního vztahu k sexu a
sexuální promiskuity a navrhne prevenci

Promiskuita, kuplířství, prostituce, pornografie,

odmítá komerční sex, uvědomuje si, že snižuje lidskou
důstojnost

Promiskuita, kuplířství, prostituce, pornografie,

popíše období těhotenství, fáze porodu a péče o dítě

Těhotenství, porod, péče o dítě.

seznámí se s možnostmi umělého oplodnění

Umělé oplodnění.

vysvětlí pojem interrupce, miniinterrupce, uvědomuje si Interrupce
rizika psychická i fyzická

chápe svobodné rozhodnutí ženy pro umělý potrat i
skutečnost, že jde o krajní řešení

Interrupce

uvědomuje si riziko nelegálních potratů

Interrupce

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví druhých

Odpovědnost jedince za zdraví.
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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-9-1-08 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-9-1-08 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-9-1-08 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-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví

9. ročník
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní Odpovědnost jedince za zdraví.
podpory zdraví

popíše význam preventivní a lékařské péče a povinného Preventivní a lékařská péče.
očkování
Povinná očkování.

seznámí se s nejčastějšími nemocemi přenosnými
pohlavním stykem a vysvětlí, jak se před nimi chránit

Nemoci přenosné sexuálním kontaktem

seznámí se s nejznámější onemocněními
Chronické nepřenosné choroby a jejich rizikové
kardiovaskulárními, metabolickými a některými dalšími faktory a prevence
civilizačními chorobami (ateroskleróza, infarkt
myokardu, vysoký krevní tlak, celiakie, obezita,
diabetes, alergie) a pokusí se navrhnout jejich prevenci
vysvětlí pojmy duševní zdraví, nemoc, fobie, motivace, Péče o duševní zdraví.
krize

popíše hygienu všedního života

Péče o duševní zdraví.

uvědomí si, čím je podmíněno duševní zdraví

Péče o duševní zdraví.
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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-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-09 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-9-1-08 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-9-1-08 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-9-1-13 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

9. ročník
uvědomuje si nebezpečí stresu ve vztahu ke zdraví,

Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační
a regenerační techniky k překonávání únavy,
stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti

objasní pojem stres (eustres, distres) a uvede příčiny
jeho vzniku a zdravotní důsledky

Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační
a regenerační techniky k překonávání únavy,
stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti

zná kompenzační, relaxační a regenerační techniky k
překonávání únavy a stresových situací

Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační
a regenerační techniky k překonávání únavy,
stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti

uvědomuje si, jak pracovní prostředí, organizace práce, Psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení
životospráva, relaxační techniky a žebříček životních
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
hodnot ovlivňují duševní zdraví
seznámí se s nejčastějšími psychickými nemocemi a
uvede jejich příčiny

Psychická onemocnění

dokáže popsat příčiny a formy sebepoškozování, ví, kam Násilí mířené proti sobě samému
se obrátit pro odbornou pomoc

popíše formy individuálního násilí, zneužívání

Násilné chování - skryté formy individuálního násilí a
zneužívání,
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9. ročník

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

vyhledá v dostupných zdrojích informace o týrání dětí,
domácím násilí, diskutuje o nich a navrhuje možnou
prevenci,

Násilné chování - skryté formy individuálního násilí a
zneužívání,

charakterizuje různé formy šikany, uvádí její rizika,
dokáže vyhledat pomoc

Násilné chování - skryté formy individuálního násilí a
zneužívání,

uvede příklady sexuální kriminality, objasní formy
sexuálního zneužívání dětí

Sexuální kriminalita, formy sexuálního zneužívání dětí

dovede empaticky komunikovat s člověkem v těžké
životní situaci (úmrtí blízkého, život s handicapem,
postižení živelní katastrofou atp.)
uvede příklady mimořádných situací (teroristický útok,
válka, chemické nebezpečí, požár, povodeň, lavina,
zemětřesení atp.)

Těžké životní situace a jejich zvládání

Ochrana člověka za mimořádných událostí –
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a
jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné
události, prevence vzniku mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
zorientuje se v otázkách obecného ohrožení a jednání v Ochrana člověka za mimořádných událostí –
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i krizových situacích, v situaci ohrožující zdraví jedince
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a
mimořádných událostí
nebo skupiny obyvatel
jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné
události, prevence vzniku mimořádných událostí
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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-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-13 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-9-1-13 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

9. ročník
zopakuje si významem zdravé výživy pro aktivní život

Zdravá výživa.

odůvodní potřebu zvláštní pozornosti ve výživě kojenců, Výživa kojence.
objasní význam kojení
seznámí se s principy výživy sportujícího dítěte a
zásadami stravování nemocných (dietní režim)

Výživa dětí – sportovců a obecné zásady stravování
nemocných.

vysvětlí příčiny a popíše znaky drogové závislosti

Prevence zneužívání návykových látek.
Důvody vzniku závislosti.

dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika
spojená se zneužíváním návykových látek,

Prevence zneužívání návykových látek.

Rizikové chování -zdravotní a sociální rizika zneužívání
návykových látek

uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem,
drogami, argumentuje ve prospěch zdraví

Prevence zneužívání návykových látek.
Rizikové chování -zdravotní a sociální rizika zneužívání
návykových látek
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9. ročník

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 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

obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako
protiargument zneužívání návykových látek

Prevence zneužívání návykových látek.
Prevence závislosti

ví, kde vyhledat pomoc

Prevence zneužívání návykových látek.
Pomoc drogově postiženým a jednání s nimi.

charakterizuje patologické hráčství,

Patologické hráčství,rizika a možnosti léčby.

uvede jeho sociální a zdravotní rizika, léčbu, kde hledat Patologické hráčství,rizika a možnosti léčby.
pomoc

orientuje se v trestně právní problematice, ví, kde
hledat pomoc

Drogy a zákon
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patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 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-9-1-15 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

9. ročník

umí vysvětlit, v čem spočívá nebezpečí při komunikaci
prostřednictvím elektronických médií

Nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií, nebezpečný internet

uvede nejčastější formy trestných činů mladistvých,
uvědomuje si jejich společenskou nepřijatelnost i
trestně právní odpovědnost

Kriminalita mládeže (násilí proti jednotlivci, skupině,
opilství, výtržnictví, neoprávněné užití motorového
vozidla, krádeže, vandalismus, toxikomanie,
prostituce, gamblerství)

navrhne vhodné způsoby trávení volného času

Kriminalita mládeže (násilí proti jednotlivci, skupině,
opilství, výtržnictví, neoprávněné užití motorového
vozidla, krádeže, vandalismus, toxikomanie,
prostituce, gamblerství)

uvede zásady bezpečného sportování a pravidla
bezpečnosti silničního provozu

Bezpečné sportování.
Bezpečnost silničního provozu
Rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi
účastníky silničního provozu, zvládání agresivity,
postup v případě dopravní nehody
První pomoc (tísňové volání, zajištění bezpečnosti)

ví, jak postupovat v případě dopravní nehody, kam se
obrátit o pomoc
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9. ročník

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-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

nacvičuje elementární první pomoc

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

uvede některé zásady a situace, kdy je vhodné takto
jednat

První pomoc (tísňové volání, zajištění bezpečnosti)

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný Sekty a jejich působení.
manipulativní vliv sekt

uvědomuje si nebezpečí terorismu

Terorismus.

vyhledá v médiích informace o teroristických útocích

Terorismus.

uplatňuje osvojené dovednosti komunikativní obrany
proti manipulaci a agresi

Terorismus.

vysvětlí pojem asertivní jednání

Seberegulace a sebeorganizace činností a chování –
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a
zvládání problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a
prosociální chování
Seberegulace a sebeorganizace činností a chování –
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a
zvládání problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro
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9. ročník

řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a
prosociální chování
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
využívá různé způsoby a prostředky komunikace v
Seberegulace a sebeorganizace činností a chování –
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
modelových situacích
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
zvládání problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a
prosociální chování
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
vysvětlí pojem afekt, citový cynismus, uvede příklady ze Seberegulace a sebeorganizace činností a chování –
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
života
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
zvládání problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a
prosociální chování
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
usiluje o empatické jednání
Seberegulace a sebeorganizace činností a chování –
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
zvládání problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a
prosociální chování
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
kontaktuje tísňovou linku, integrovaný záchranný
Ochrana člověka za mimořádných událostí –
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i systém
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a
mimořádných událostí
jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné
události, prevence vzniku mimořádných událostí
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5.3.16 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
V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi si žák osvojuje pohybové
dovednosti, kultivuje svůj pohybový projev a správné držení těla, usiluje o rozvoj zdravotně orientované
zdatnosti. Orientuje se v otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka, umí poznatky využít při
začlenění pohybu do denního režimu. Zvládá základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro
provádění pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí. Osvojené pohybové dovednosti
využívá k překonávání negativních tělesných a duševních stavů. Zamítavě se staví k problematice dopingu
a umí ocenit hru fair play. Tělesná výchova je nejdůležitější formou pohybového učení, pohybové kultivace
žáků a hlavním zdrojem poznatků pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu ve škole i mimo
školu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
V každém ročníku se vyučují 2 hodiny týdně.Tělesná výchova se vyučuje rozděleně na chlapce a
předmětu (specifické informace o předmětu dívky.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• Na začátku vyučovací jednotky s žáky vyvodíme cíl, na konci zhodnotíme jeho dosažení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
kompetence žáků
• Umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty
• Umožňujeme žákům pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
Kompetence k řešení problémů:

872

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP - Škola pro vzájemné porozumění
Název předmětu

Tělesná výchova

•

vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické
problémy
• důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulování se
žáci sami podílejí
Kompetence komunikativní:
• Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování
• Umožňujeme žákům podílet se na přípravě rozhlasových relací
• Důraz klademe na prožitkové vyučování
Kompetence sociální a personální:
• důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulování
se žáci sami podíleli
• od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a
nutnost vzájemné pomoci
• výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) – využíváno
je prožitkové vyučování
• ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se podílejí sami žáci
Kompetence občanské:
• již od prvního ročníku vyžadujeme od žáků spolupodílení se na vytváření pravidel „vlastní třídy“
• zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života
• na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí
• nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól
nežádoucím sociálně patologickým jevům
• pořádáme školní sportovní soutěže
Kompetence pracovní:
• pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost a smysluplné využití
volného času
• umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky
• žádnou prací žáky netrestáme
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Způsob hodnocení žáků

Tělesná výchova
Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy se provádí podle následujících kritérií:1. Aktivita žáka (70 %
známky).
2. Zlepšení ukazatelů pohybových schopností a výkonnosti.
3. Úroveň pohybových dovedností a znalostí z oblasti tělesné kultury a sportu.
4. Porovnání osobní výkonnosti s tabulkou výkonů ( 30% známky ).

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 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
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

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

Učivo
Přípravná kondiční a jiná cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
Umí kotoul, skoky snožmo
z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu
Žebřiny - ručkování ve visu
Kladina (lavička) - chůze
Estetický pohyb těla - tanec
Běh rychlý na 20 až 60 m,
běh v terénu až do 10ti minut podle úrovně žáků,
základy nízkého a polovysokého startu
Skok do dálky z rozběhu
Hod míčkem z místa, hod z chůze
Držení míče jednoruč a obouruč,
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
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Tělesná výchova
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

1. ročník
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

sportovní a pohybové hry

reaguje na základní pokyny a povely

Pravidla zjednodušených,osvojovaných pohybových
činností

Organizce a bezpečnost v cvičebním
prostředí,příprava a ukládání nářadí a první pomoc

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

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Přípravná kondiční a jiná cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
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Tělesná výchova

2. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

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

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

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Umí kotoul, skoky snožmo
z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu
Žebřiny - ručkování ve visu
Kladina (lavička) - chůze
Estetický pohyb těla - tanec
Běh rychlý na 20 až 60 m,
běh v terénu až do 10ti minut podle úrovně žáků,
základy nízkého a polovysokého startu
Skok do dálky z rozběhu
Cvičení s náčiním a na nářadí
Hod míčkem z místa, hod z chůze
Držení míče jednoruč a obouruč,
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
sportovní a pohybové hry
Organizce a bezpečnost v cvičebním
prostředí,příprava a ukládání nářadí a první pomoc
Pravidla zjednodušených,osvojovaných pohybových
činností

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
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
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

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

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

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

Učivo
Přípravná kondiční a jiná cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
Umí kotoul, skoky snožmo
z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu
Žebřiny - ručkování ve visu
Kladina (lavička) - chůze
Estetický pohyb těla - tanec
Běh rychlý na 20 až 60 m,
běh v terénu až do 10ti minut podle úrovně žáků,
základy nízkého a polovysokého startu
Skok do dálky z rozběhu
Cvičení s náčiním a na nářadí
Hod míčkem z místa, hod z chůze
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
sportovní a pohybové hry
Organizce a bezpečnost v cvičebním
prostředí,příprava a ukládání nářadí a první pomoc

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci

Pravidla zjednodušených,osvojovaných pohybových
činností
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Tělesná výchova
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti
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

3. ročník
adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu
hygiena plavání,adaptace na vodní prostředí,základní
plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady plavecké dovednosti
základní plavecké dovedností zvládá v souladu s
individuálními předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti
zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou Plavecké techniky
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti
uplatňuje správné držení těla, má vhodné pohybové
návyky

Zdravotně zaměřené činnosti

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

4. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
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Tělesná výchova

4. ročník

•
•

RVP výstupy
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

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná několik základních cviků a dovede je s pomocí
učitele seřadit do ucelené sestavy

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

umí kotoul vpřed, vzad a stoj na rukou

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

zvládá základní techniku skoku do výšky a do dálky

Učivo
míčové hry, nahrávka jednoruč
průpravná cvičení pro stoj na rukou
cvičení pro správné držení těla
pohybové hry
kotoul vpřed, vzad
průpravná cvičení pro stoj na rukou

umí roznožku a skrčku přes nářadí

roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku
/trampolíny/

zhodnotí jednoduše kvalitu pohybové činnosti
spolužáka

estetický pohyb těla, tanec
rychlý běh do 60 m

snaží se samostatně o estetické držení těla

estetický pohyb těla, tanec
pohybové hry

umí několik lidových tanců, valčíkový, polkový krok

estetický pohyb těla, tanec

umí změřit a zapsat výkony v osvojených disciplínách

rychlý běh do 60 m
vytrvalostní běh do 1000 m
skok do dálky z rozběhu
skok do výšky z krátkého rozběhu

zná minimálně 10 různých pohybových her, zná jejich
pravidla

míčové hry, nahrávka jednoruč
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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
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
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-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

4. ročník
hod míčkem z rozběhu

pěší turistika
umí pohybově vyjádřit předmět, bytost, zvíře

estetický pohyb těla, tanec
cvičení pro správné držení těla

zvládá hry se zjednodušenými pravidly a dovede je
využívat sám nebo s pomocí učitele

pohybové hry

umí se chovat ohleduplně k přírodě
umí se samostatně připravit na turistickou akci

běh v terénu do 15 min
pěší turistika
pěší turistika

zvládá techniku šplhu na tyči

šplh na tyči

zvládá v souladu s individuálními předpoklady techniku rychlý běh do 60 m
běhu
vytrvalostní běh do 1000 m
běh v terénu do 15 min
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
sportovišť

RVP výstupy
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-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli
po zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

Učivo
turistika a pobyt v přírodě

Základy gymnastiky: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet
stranou, stoj na lopatkách, stoj na rukou s dopomocí.
Přeskoky: roznožka a skrčka přes kozu, bedna , výskok
Obouvání, vstup na led, průpravná rovnovážná cvičení, jízda
vpřed, přešlapování, zastavení a zatáčení na obou bruslích.
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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
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
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-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
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-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky

5. ročník
Cvičení s krátkou tyčí, cvičení s medicimbaly, cvičení s malými
činkami, cvičení se švihadlem, cvičení se švédskou lavičkou,
šplh na tyči, překážková dráha v tělocvičně

další pohybové činnosti

zdravotně zaměřené činnosti

připraví se samostatně na pohybovou činnost a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony
eviduje je a vyhodnotí

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, na úrovni školy. Spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže,

Chytání a házení míče obouruč i jednoruč, průpravná hra, hra
v poli s kapitánem
příprava organismu
Běžecká abeceda, nízký start z bloků, běh na 60 m,
polovysoký start, vytrvalý běh 600 m, skok do dálky, skok do
výšky střižný, hod míčkem, atlet. čtyřboj, vytrvalostní běh a
běh v terénu do 15 min., štafetový běh.

Základy sportovních her,
vybíjená,minibasketbal,přehazovaná,florbal,kinball,zaháněná,
trefovaná, odrážená, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis,) turnaje

Zpracuje naměřená data a informace o pohybových Běžecká abeceda, nízký start z bloků, běh na 60 m,
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.
polovysoký start, vytrvalý běh 600 m, skok do dálky, skok do
výšky střižný, hod míčkem, atlet. čtyřboj, vytrvalostní běh a
běh v terénu do 15 min., štafetový běh.
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5. ročník

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence
Herní činnosti jednotlivce (přihrávka, driblink,uvolňování
posoudí správnost provedení osvojované pohybové hráče s míčem a bez míče, střelba, rozskok, průpravná hra,
činnosti
utkání podle pravidel žákovské kategorie, držení hokejky,
vedení míčku, nahrávka,
průpravné úpoly
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového význam pohybu pro zdraví
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené režimu, některé pohybové činnosti zařazuje
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pravidelně.
po zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a
zná zásady bezpečného chování v méně známém
Obouvání, vstup na led, průpravná rovnovážná cvičení, jízda
bezpečného chování v běžném sportovním
prostředí přírody předvídá možná nebezpečí úrazu a vpřed, přešlapování, zastavení a zatáčení na obou bruslích.
prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
přizpůsobí jim svoji činnost.
spolužáka
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
Kondiční chůze, základy orientace a první pomoci v různém
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
prostředí a klimatických podmínkách.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
-uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního sportovišť
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
-usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
připraví na pohybovou činnost, sleduje určené prvky
zatěžovanými svaly
pohybové --činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

Učivo
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
(12 min. běh), základy překážkového běhu, štafetový
běh
Roznožka a skrčka přes kozu, bedna výskok, kladina
chůze a rovnovážné cviky
Šplh na tyči
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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-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví

6. ročník
-dohodne se na spolupráci i na jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
-rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z
role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
-ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské
myšlenky (čestné soupeření, pomoc handicapovaným)

Utkání podle pravidel žákovské kategorie
Vybíjená, zaháněná, přehazovaná, trefovaná,
odrážená, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) Turnaje
Vybíjená, zaháněná, přehazovaná, trefovaná,
odrážená, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) Turnaje

-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody

Průpravná hra

-spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Utkání podle pravidel žákovské kategorie

-zpracuje naměřená data a informace o pohybových
Překážková dráha v tělocvičně
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
-užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence posoudí Herní činnosti jednotlivce (přihrávka jednoruč a
správnost provedení osvojované pohybové činnosti
obouruč, driblink, uvolňování hráče s míčem a bez
míče, střelba, rozskok, herní kombinace, herní systém)

-aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Akrobacie: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou,
stoj na lopatkách a rukou, rovnovážné polohy, skoky
Jednoduchá gymnastická sestava
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pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

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

6. ročník

-zná zásady bezpečného chování v méně známém
prostředí přírody, předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svoji činnost

Jízda vpřed, vzad, přešlapování, zastavení

-usiluje o zvýšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
připraví na příslušnou pohybovou činnost, sleduje
určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
korekci zdravotních oslabení a zařazuje speciální
vyrovnávací cvičení

Cvičení s krátkou tyčí, medicinbaly, malými činkami, se
švihadlem Cvičení se švédskou lavičkou

Zdravotně orientovaná zdatnost
význam pohybu při zdraví

Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalové
dysbalancí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•

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

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního sportovišť
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
-usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
připraví na pohybovou činnost, sleduje určené prvky
pohybové --činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

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

-dohodne se na spolupráci i na jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
-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-9-3-06 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

-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody

Učivo
-hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
(12 min. běh), základy překážkového běhu, štafetový
běh
-Průpravná hra

-spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

-Vybíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-Utkání podle pravidel žákovské kategorie
-Vybíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-úpoly ,sebeobrana,
-Vybíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-Průpravná hra

-zpracuje naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok

-ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské
myšlenky (čestné soupeření, pomoc handicapovaným)
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7. ročník

do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
-užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence posoudí -Herní činnosti jednotlivce (přihrávka jednoruč a
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
správnost provedení osvojované pohybové činnosti
obouruč, driblink, uvolňování hráče s míčem a bez
časopisů, uživatele internetu
míče, střelba, rozskok, herní kombinace, herní systém)
-Akrobacie: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet
stranou, stoj na lopatkách a rukou, rovnovážné
polohy, skoky
-Jednoduchá gymnastická sestava
-Roznožka a skrčka přes kozu, bedna výskok, kladina
chůze a rovnovážné cviky
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
-aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
-Cvičení s krátkou tyčí, medicinbaly, malými činkami,
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně se švihadlem Cvičení se švédskou lavičkou
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
-význam pohybu při zdraví
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
-zná zásady bezpečného chování v méně známém
-Jízda vpřed, vzad, přešlapování, zastavení
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního prostředí přírody, předvídá možná nebezpečí úrazu a
-lyžařský výcvik dle zájmu rodičů
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svoji činnost
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
-usiluje o zvýšení své tělesné zdatnosti, samostatně se -Šplh na tyči
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
připraví na příslušnou pohybovou činnost, sleduje
-Překážková dráha v tělocvičně
určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
-Zdravotně orientovaná zdatnost
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
korekci zdravotních oslabení a zařazuje speciální
-Prevence a korekce jednostranného zatížení a
vyrovnávací cvičení
svalové dysbalancí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
-uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního sportovišť
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
-usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
připraví na pohybovou činnost, sleduje určené prvky
pohybové --činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

-dohodne se na spolupráci i na 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-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc

-rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z
role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
-ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské
myšlenky (čestné soupeření, pomoc handicapovaným)

Učivo
-hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
(12 min. běh), základy překážkového běhu, štafetový
běh
-Herní činnosti jednotlivce (přihrávka jednoruč a
obouruč, driblink, uvolňování hráče s míčem a bez
míče, střelba, rozskok, herní kombinace, herní systém)
-Jednoduchá gymnastická sestava
-Roznožka a skrčka přes kozu, bedna výskok, kladina
chůze a rovnovážné cviky
-odbíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-Utkání podle pravidel žákovské kategorie

-Utkání podle pravidel žákovské kategorie
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handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-06 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

8. ročník

-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody
-spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

-odbíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-Průpravná hra

-zpracuje naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
-užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence posoudí -Akrobacie: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
správnost provedení osvojované pohybové činnosti
stranou, stoj na lopatkách a rukou, rovnovážné
časopisů, uživatele internetu
polohy, skoky
-úpoly ,sebeobrana,
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
-aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
-zná zásady bezpečného chování v méně známém
-Jízda vpřed, vzad, přešlapování, zastavení,hokej
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního prostředí přírody, předvídá možná nebezpečí úrazu a
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svoji činnost
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
-usiluje o zvýšení své tělesné zdatnosti, samostatně se -Cvičení s krátkou tyčí, medicinbaly, malými činkami,
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
připraví na příslušnou pohybovou činnost, sleduje
se švihadlem Cvičení se švédskou lavičkou
určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a -Šplh na tyči
vyhodnotí
-Překážková dráha v tělocvičně
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
-Zdravotně orientovaná zdatnost
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
korekci zdravotních oslabení a zařazuje speciální
-význam pohybu při zdraví
vyrovnávací cvičení
-Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalové dysbalancí
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8. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
-uplatňuje vhodné a bezpečné chování v prostředí
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního sportovišť
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
-usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
připraví na pohybovou činnost, sleduje určené prvky
pohybové --činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

-dohodne se na spolupráci i na jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Učivo
-hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu,12 min. běh), základy
překážkového běhu, štafetový běh
-Herní činnosti jednotlivce (přihrávka jednoruč a
obouruč, driblink, uvolňování hráče s míčem a bez
míče, střelba, rozskok, herní kombinace, herní systém)
-odbíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
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-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

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

9. ročník
-rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z
role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

-Průpravná hra

-ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské
myšlenky (čestné soupeření, pomoc handicapovaným)

-Utkání podle pravidel žákovské kategorie

-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody

-Utkání podle pravidel žákovské kategorie

-spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

-odbíjená,kopaná,basketbal,florbal,kinball,
přehazovaná, netradiční pohybové hry (softbal, Ringo,
Ringet, Frisbee, líný tenis) ---Turnaje
-zpracuje naměřená data a informace o pohybových
-Nízký start z bloků, běh na 60 m, polovysoký start,
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
vytrvalý běh 800 m, běh v zatáčce, skok do dálky, skok
do výšky, hod míčkem, atletický čtyřboj, vytrvalostní
běh a běh v terénu,12 min. běh), základy
překážkového běhu, štafetový běh
-užívá osvojené názvosloví a na úrovni cvičence posoudí -Akrobacie: kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet
správnost provedení osvojované pohybové činnosti
stranou, stoj na lopatkách a rukou, rovnovážné
polohy, skoky
-aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
-Jednoduchá gymnastická sestava
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně -Roznožka a skrčka přes kozu, bedna výskok, kladina
chůze a rovnovážné cviky
-Cvičení s krátkou tyčí, medicinbaly, malými činkami,
se švihadlem Cvičení se švédskou lavičkou
-Šplh na tyči
-Překážková dráha v tělocvičně
-zná zásady bezpečného chování v méně známém
-Jízda vpřed, vzad, přešlapování, zastavení,hokej
prostředí přírody, předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svoji činnost
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9. ročník

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

-usiluje o zvýšení své tělesné zdatnosti, samostatně se
připraví na příslušnou pohybovou činnost, sleduje
určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
korekci zdravotních oslabení a zařazuje speciální
vyrovnávací cvičení

-význam pohybu při zdraví
-úpoly ,sebeobrana,

-Zdravotně orientovaná zdatnost
-Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalové dysbalancí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

5.3.17 Člověk a svět práce

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
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a doplňuje
základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a společnosti. Je
založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
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Název předmětu

Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah této oblasti je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem
žákům (chlapcům i dívkám bez rozdílu). V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům
poskytuje důležité informace pro konkrétní životní situace a bude jim pomáhat při odpovědném
rozhodování v životě i v jejich profesním zaměření.
Vzdělávací oblast RVP Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ navazuje na 1. stupeň a probíhá V 8. a
9. ročníku. Vybrané tematické okruhy jsou začleňovány do jednotlivých ročníků se zohledněním věkových
zvláštností a stávajících podmínek školy formou modulů.
• Využití digitálních technologií
• Finanční gramotnosT
• Svět práce (Výběr střední školy, volba povolání)
Výuka probíhá v odborných pracovnách podle toho, jak to vyžaduje charakter modulu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je v 1. - 5. ročníku, v 8. ročníku dotován jednou hodinou týdně a v devátém ročníku dvěma
předmětu (specifické informace o předmětu hodinami týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky efektivně vybírat vhodné pracovní pomůcky a vhodné pracovní postupy, metody při
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
řešení problémů
kompetence žáků
• vedeme žáky k užívání odborných termínů, znaků a symboliky
• učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost
• umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
Kompetence k řešení problémů:
• umožňuje žákům samostatně uvažovat a řešit jednotlivé úlohy
• motivuje žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů a využívání získaných
vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
• učíme žáky formulovat srozumitelně a souvisle své představy o životě, o vzdělání a o práci
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Název předmětu

Člověk a svět práce

•

důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a dodržování pravidel
pro zacházení s fyzikálními pomůckami a s digitální technikou
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky ke kolegialitě, ohleduplnosti a taktu
• učíme žáky pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
• umožňujeme žákům posoudit reálně své schopnosti a předpoklady, stanovit si cíle a priority podle
svých osobních zájmů, vlastností a schopností
Kompetence občanské:
• učí žáky uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a být připraven řešit své osobní a sociální
problémy
• učí žáky umět myslet kriticky, nenechávat se manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a umět o něm
diskutovat s jinými lidmi
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou
• učíme žáky k zodpovědnému plnění povinností a zadaných úkolů a ke schopnosti prezentovat a
zhodnotit výsledky své práce
• učíme žáky mít základní přehled o světě práce a financí, umět se orientovat v nabídce profesních a
vzdělávacích možností, umět ji posuzovat
Způsob hodnocení žáků

•
•
•

Aktivita a spolupráce žáka ve vyučovacích hodinách
Kvalita a přesnost práce
Úroveň osvojení vědomostí a jejich uplatnění

Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Člověk a svět práce

1. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů pracuje podle
slovního návodu a předlohy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi
RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

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

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování

pečuje o nenáročné rostliny
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Učivo
Vlastnosti materiálu
Jednoduché pracovní operace
Operace a postupy
Lidové zvyky
Stavebnice plošné, prostorové
Pěstování ze semen v místnosti

Péče o pokojové rostliny
Pravidla správného stolování
Pravidla správného stolování

2. 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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Člověk a svět práce

2. ročník

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů pracuje podle
slovního návodu a předlohy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 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

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování
pečuje o nenáročné rostliny
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Vlastnosti materiálu

Jednoduché pracovní operace
Operace a postupy
Lidové zvyky
Stavebnice plošné, prostorové
Pěstování ze semen v místnosti
Péče o pokojové rostliny
Pravidla správného stolování
Pravidla správného stolování

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů pracuje podle
slovního návodu a předlohy

Učivo
Vlastnosti materiálu
Jednoduché pracovní operace
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3. ročník

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

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
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

pečuje o nenáročné rostliny
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
pracuje podle slovního návodu a předlohy

Stavebnice plošné, prostorové
Práce s návodem,předlohou,jednoduchým náčrtem
Pěstování ze semen v místnosti
Základní podmínky pro pěstování rostlin,půda a její
zpracování,výživa rostlin,osivo
Péče o pokojové rostliny
Pravidla správného stolování
Pravidla správného stolování
Operace a postupy
Lidové zvyky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy
na základě své představivosti různé výrobky z daného
materiálu

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota a
papír)
lidové zvyky
stavebnice (plošné, prostorové)
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Člověk a svět práce
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
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

4. ročník
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
pracovní pomůcky a nástroje, jejich funkce a využití
vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady jednoduché pracovní operace, postupy a organizace
hygieny a bezpečnosti práce
práce

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž
pracuje podle slovního návodu

stavebnice (plošné, prostorové)

dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce

jednoduché pracovní operace, postupy a organizace
práce
stavebnice (plošné, prostorové)

sestavování modelů, práce s předlohou

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
vede pěstitelské pokusy a pozorování

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování
výživa rostlin
pěstování rostlin ze semen v místnosti
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
pokojové i jiné rostliny
rostliny
zpracování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
výživa rostlin
správné pomůcky, nástroje a náčiní
pěstování rostlin ze semen v místnosti
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základní výbavě kuchyně
základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
připraví samostatně jednoduchý pokrm
základní vybavení kuchyně
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
dodržuje pravidla správného stolování a společenského jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
společenského chování
chování
stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

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
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy
operacemi a postupy na základě své představivosti
na základě své představivosti různé výrobky z daného
různé výrobky z daného materiálu
materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem
materiálem prvky lidových tradic
prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
náčiní vzhledem k použitému materiálu
vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
udržuje pořádek na pracovním místě dodržuje zásady
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
hygieny a bezpečnost práce
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
poskytne první pomoc při úrazu
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
jednoduchou montáž a demontáž
a demontáž

Učivo
Jednoduché pracovní operace a postupy.

Lidové zvyky, tradice, řemesla.
Organizace práce.
Jednoduché pracovní operace a postupy.
Organizace práce.
První pomoc při úrazu

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční).
Sestavování modelů.
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ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní

5. ročník
pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem.
Pravidla správného stolování.
První pomoc při úrazu

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
vede pěstitelské pokusy a pozorování
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
rostliny
volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní

Pěstování rostlin ze semen.V místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina)
Pěstování pokojových rostlin. Rostliny jedovaté,
alergie.
Výživa rostlin, osivo.
Základní vybavení kuchyně.
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základní výbavě kuchyně
Základní vybavení kuchyně.
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
připraví samostatně jednoduchý pokrm
Výběr, nákup a skladování potravin.
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
dodržuje pravidla správného stolování a společenského Jednoduchá úprava stolu.
společenského chování
chování
Pravidla správného stolování.
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch
Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
papír a karton, textil, drát, fólie aj.). Pracovní pomůcky
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
a nástroje - funkce a využití.
Základní podmínky pro pěstování rostlin. Půda a její
zpracování.
Jednoduchá úprava stolu.
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
dodržuje základy hygieny a bezpečnost práce
Organizace práce.
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
První pomoc při úrazu
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni
Pravidla správného stolování.
První pomoc při úrazu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo

seznámí se s pojmem finanční gramotnost
vysvětlí pojmy krádež a pirátství

Finanční gramotnost
Instituce zabývající se duševním vlastnictvím

rozumí tomu, co znamená zakoupení a osobní potřeba

Ochrana vlastnictví

pochopí význam dělby práce v běžném životě

Dělba práce v různých oblastech života
Účast ČR v mezinárodní dělbě práce
Výhody dělby práce

seznámí se s dělbou práce mezi různými zeměmi
pomocí údajů o zahraničním obchodu
vysvětlí pojmy export, impot, saldo, obchodní bilance

Koloběh zboží

popíše na příkladu domácnosti, co jsou vstupy a
výstupy
rozumí pojmům velkoobchod a maloobchod

Koloběh zboží

vysvětlí, co znamená pojem živnostenské podnikání,
odborná způsobilost, koncese

OSVČ
Společnost s ručením omezeným
Typy živností
Poptávka a nabídka

získá základní přehled o tvorbě cen

Akciová společnost
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8. ročník
samostatně odvodí, jak se promítne reklama do ceny
zboží
vvyvozuje na základě vlastních zkušeností, čím je
zákazník ovlivněn
při nákupu zboží má přehled o právech spotřebitele

Reklama a její funkce

rozumí pojmu bezhotovostní platba

Platební karty

rozumí pojmu jednorázový platební příkaz, trvalý
platební příkaz, inkaso, SIPO
vysvětlí výhody i případná rizika při různých platebních
způsobech- číselné kódy a PIN
umí vysvětlit základní pojmy k tématu

Formy přímého bankovnictví

spočítá za pomoci kalkulačky roční míru výnosu, roční
úrokovou míru

ví, co znamená index PX
umí vysvětlit základní pojmy k tématu - akontace, výše
splátek, počet splátek doba splácení
RPSN(pomocí internet. kalkulačky)
umí vysvětlit základní pojmy

Slevy v obchodech
Záruční doba a reklamace

Nástroje platebního styku
Formy přímého bankovnictví /mobilní, internetové,
home banking/
Typy aktiv
Základní druhy pojištění
Roční míra výnosu aktiva
Roční úroková míra aktiva
Reálná úroková míra u bankovních vkladů
Cenné papíry
Druhy pasiv
Roční úroková míra pasiva
Roční procentní sazba nákladů

uvádí příklady z reálného života

Fixace úrokové míry
Kreditní karty
Veřejné rozpočty
Daně
Rozpočtové určení daní
Rodinné finance

umí vysvětlit pojmy za pomoci studijních materiálů

Finanční gramotnost
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8. ročník
diskutuje o výhodách a rizicích včasného důchodového
pojištění

Sociální systém
Průběžný penzijní systém
Fondový peněžní systém
snaží se, aby jeho požadavky byly v souladu s rodinným Rodinné finance
rozpočtem
ví, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou
Mzda
udělá si představu o svých budoucích prioritách

Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Plat

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

se orientuje v pracovních profesích

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

zhodnotí své možnosti při volbě povolání

Volba profesní orientace.
Zaměstnání.
Trh práce.

ví, kde může získat informace k vybranému povolání

Možnost vzdělávání.

dokáže objektivně prezentovat svoji osobu

Sebeprezentace

orientuje se v českém systému školství

Systém vzdělávání v ČR.
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9. ročník

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské dokáže zanalyzovat a syntetizovat potřebné informace z Druhy středních škol.
služby pro výběr vhodného vzdělávání
textu.
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentuje a obhajuje názory
Sebeprezentace
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky;
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky;
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky;
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s
mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

zná základní fce vektorového grafického editoru

Tvorba obrazců (domeček, auto, postavička). Práce s
několika vrstvami (průhlednost, stínovaní). Balon.

umí nakreslit složitější obrázek

Tvorba výchozího obrázku. Postupné rozanimovávání
obrázku. Finální uložení do gif souboru.

orientuje se v práci s vrstvami

Tvorba výchozího obrázku. Postupné rozanimovávání
obrázku. Finální uložení do gif souboru.

umí pomocí vhodného programu rozpohybovat své
namalované obrázky

Tvorba výchozího obrázku. Postupné rozanimovávání
obrázku. Finální uložení do gif souboru.

ovládá program k tomu určený

ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením

dokáže vytvořit fotografii

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s
mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální
zařízení

zvládá základní úpravy fotografií

Tvorba výchozího obrázku. Postupné rozanimovávání
obrázku. Finální uložení do gif souboru.
Vytvoření animace z namalovaného obrázku.
Základní ovládaní digitalní techniky.
Uložení fotek z fotoaparátu do PC.
Základní úpravy fotografií (změna rozměru, otočení,
ořez).

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální
zařízení

dovede využít pokročilých úprav fotografii pro tvorbu
tabla, vlastního fotoalba

dovede pořidit fotografii

Práce s digitálním fotoaparátem. Změna rozměrů.
Negativ. Červené oči. 3D efekty. Konverze barev.
Práce na tablu.
Výběr objektů pro fotografování. Postupné
rozanimovávání fotografií. . Finální uložení do gif
souboru.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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9. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Klasifikace i slovní hodnocení

6.2 Kritéria hodnocení
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných
školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků.
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu
a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat
žákovi výpis z vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm
(dále jen "klasifikace").
4. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o
tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém ročníku
základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke
vzdělávání ve střední škole.
5. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z
nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již
v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v
rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
6. 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 termínu, žák se za
první pololetí nehodnotí.
7. 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.
8. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy
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o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,
krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
9. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní
školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho
zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
10. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených
v žádosti.
11. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
12. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského
zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto
zákonem.
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