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2. CHARKATERISTIKA ŠKOLY
2.1. Úplnost a velikost školy
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou je úplná škola s prvním až devátým
postupným ročníkem. Základní škola vzdělává v současné době 261 žáků ve třinácti třídách, ale
kapacita je až 350 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 20.
Součástí subjektu je mateřská škola, školní družina, jídelna. Mateřská škola má 3 oddělení
s kapacitou 78 žáků. Pět oddělení školní družiny navštěvuje 150 žáků. Školní jídelna a kuchyň pro žáky
mateřské a základní školy je umístěna v budově základní školy.

2.2. Materiální, prostorové, technické podmínky
V budově školy se nachází sedmnáct učeben. Na prvním stupni jsou třídy účelně zařízeny
a vybaveny koberci, které slouží pro výuku i relaxaci a hry o přestávkách. Na druhém stupni je většina
tříd vybavena jako odborné učebny (fyziky, zeměpisu, hudební výchovy, výpočetní techniky). v učebně
výpočetní techniky je 25 počítačů propojených v počítačové síti. Zde mají žáci a učitelé možnost
přístupu k internetu. Pro výuku pracovních činností slouží školní dílna a cvičná kuchyně. Součástí
chodby v přízemí je dětský relaxační koutek, na chodbě v prvním patře mohou žáci o přestávkách
využívat relaxační koutek, stoly na stolní tenis. v letech 2006-2007 byla v areálu školy postavena nová
tělocvična s moderním vybavením a veškerým sociálním zázemím.
Školu obklopuje krásný areál, jehož součástí jsou házenkářské, volejbalové a dopravní hřiště,
školní pozemek a ovocný sad. Dopravní hřiště je vybaveno pevně zabudovanými stoly na stolní tenis.
Celý areál je využíván pro výuku některých předmětů, školní družinou i dětmi o přestávkách.
Materiální vybavení školy je dostatečné, škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními texty,
při výuce jsou využívány interaktivní tabule s výukovým softwarem. Pro vzdělávání žáků
i pedagogů slouží žákovská a učitelská knihovna.

2.3. Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor základní školy tvoří 19 učitelů, kteří jsou plně kvalifikováni. Na škole pracuje
výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, metodik
environmentální výchovy a koordinátor žákovského parlamentu, který zajišťuje komunikaci mezi žáky
a vedením školy. v 5 odděleních školní družiny pracují kvalifikované vychovatelky, v mateřské škole
6 kvalifikovaných učitelek. Formou dalšího vzdělávání si pedagogičtí pracovníci doplňují svoji
kvalifikaci. Učitelé se účastní vzdělávacích seminářů k prohlubování své odbornosti pořádaných
vzdělávacími agenturami.
Prostřednictvím pedagogů škola nabízí konzultační hodiny žákům nadaným a žákům se
studijními obtížemi.
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Škola se snaží širokou nabídkou zájmových kroužků podporovat volnočasové aktivity žáků.

2.4. Projekty
Výuku doplňují školní projekty, jejichž náplň vychází z učiva. Na přípravě projektů se podílejí všichni
pedagogové a při jejich realizaci vzájemně spolupracují žáci. O mezinárodních projektech zatím
neuvažujeme.


Já chodec, já cyklista



Zachraňujeme a pomáháme



Překonej sám sebe



Jazykové a poznávací pobyty pro žáky 2. stupně

2.4.1. Další pravidelné akce školy:


Den stromů, výsadba zeleně, třídění odpadů



Školní dílna ŠD – výroba dárků pro rodiče



Mikulášská nadílka



Vánoční výstava



Plavecký výcvik



Lyžařský výcvik



Účast na sportovních soutěžích a turnajích, předmětových olympiádách



Účast dětí MŠ ve vyučování prvních tříd



Návštěvy divadel, tematických výstav a exkurzí



Školní výlety



Školní karneval a diskotéka



Den dětí



Slavnostní zahájení a ukončení školního roku se starostou obce

2.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování žáků na třídních schůzkách,
prostřednictvím žákovských knížek či na konzultačních hodinách vyučujících. Škola pravidelně
informuje rodiče o dění ve škole prostřednictvím žáků, pomocí vývěsky ve škole a webových stránek.
Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří zjišťování jejich názorů formou dotazníků
a anket. Rodiče jsou zváni na všechny akce pořádané školou, zapojují se i do jejich organizace. Někteří
rodiče podporují školu sponzorskými dary.
Se školou spolupracuje občanské sdružení SRPDŠ při Základní škole a mateřské škole Poříčí nad
Sázavou. Každá třída má v dvanáctičlenném výboru (řízeném předsedou) svého zástupce.
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V roce 2013 ustanovil zřizovatel šestičlennou školskou radu, která se podílí na správě školy.
Dva členové jsou z řad rodičů, dva za zřizovatele a dva za pedagogické pracovníky.
Ve spolupráci s obcí Poříčí nad Sázavou pořádáme v prostorách OÚ tematické výstavy
žákovských prací. Obecní úřad se zajímá o činnost školy, starosta zahajuje nový školní rok a loučí se
s vycházejícími žáky.
Škola spolupracuje s firmou Mars & Wrigley Poříčí nad Sázavou. Tato firma formou
sponzorských darů podporuje akce školy.
Pedagogicko-psychologická poradna Benešov a Středisko výchovné péče Praha zajišťují pro
naši školu vyšetření žáků s poruchami učení a chování, konzultace při nápravě a odbornou pomoc. Při
volbě povolání spolupracujeme s Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce Benešov, které
pořádá pro žáky osmých a devátých tříd besedy. v rámci minimálního preventivního programu
zajišťujeme besedy s pracovníky Magdalena o.p.s. Benešov.

4

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
Školní vzdělávací program vychází z podmínek a tradic naší školy, jeho cílem je poskytnout
všem žákům základy všeobecného vzdělání se zaměřením na činnostní učení. Klade důraz především
na uplatnění vědomostí v praktickém životě. Snaží se o vytváření podnětného a tvůrčího prostředí,
které stimuluje nadané žáky, povzbuzuje slabší žáky a zajišťuje, aby se každé dítě optimálně vyvíjelo
v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělání.

3.1. Zaměření školy
Naše škola si klade následující cíle:
o chceme vytvářet dobré mezilidské vztahy a rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl
schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický
občan
o

chceme rozvíjet u žáků schopnosti spolupráce a komunikace v pracovním týmu, vytvářet
partnerský vztah mezi učitelem a žákem

o

zavádíme do výuky efektivní metody – skupinové, projektové vyučování, zadáváme
praktické úlohy, uvádíme příklady z praxe

o

chápeme důležitost výuky cizích jazyků, usilujeme o tom, aby každý žák, který dokončí
školní docházku ovládl podle svých schopností alespoň jeden cizí jazyk

o

zaměřujeme se na výpočetní techniku, vedeme žáky k účelnému využívání komunikačních
a informačních technologií

o

vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, preferujeme sport, využíváme hřiště
a tělocvičnu ve školní i mimoškolní činnosti

o

vedeme žáky k ekologickému myšlení a jednání, využíváme areál školy a její blízké okolí pro
výuku přírodovědných předmětů

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy, metody a formy práce, které vedou
k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Strategie jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce
i mimo ni.
Kompetence k učení
o

umožnit žákům osvojit si strategii učení
a motivovat je pro celoživotní učení,

o

o

svým přístupem motivujeme a připravujeme
žáky na celoživotní učení

o

vést je k odpovědnosti za své vzdělávání

klademe důraz na učení s porozuměním
a práci s texty

o

nabízíme žákům různé způsoby, metody
a

strategie

učení, které

jim

umožní
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samostatně organizovat a řídit své vlastní
učení
o

umožňujeme

žákům

pozorovat

a experimentovat, učíme je porovnávat
výsledky a vyvozovat závěry
o

učíme

žáky

plánovat,

organizovat

a vyhodnocovat činnosti
o

vedeme žáky k sebehodnocení, učíme práci
s chybou

o

při hodnocení užíváme prvky pozitivní
motivace, žáky povzbuzujeme

o

uplatňujeme individuální přístup k žákům

o

zadáváme zajímavé úkoly

o

podporujeme tvořivost a nápaditost

o

vedeme žáky k práci s vlastním portfoliem,
k

posuzování

pokroku

a

kritickému

hodnocení svého učení
o

Kompetence k řešení problémů
o

podněcovat

žáky

myšlení,logickému

k

tvořivému o

uvažování

k řešeníproblémů

a

učíme žáky nebát se problému
vedeme žáky k zájmu o problém, jeho
rozpoznání a pochopení, k diskuzi o něm

o

podporujeme týmovou práci při řešení
problému

o

podporujeme

samostatnost,

tvořivost

a logické myšlení
o

vedeme

žáky

k

hledání

různých

(i

netradičních) možností řešení problémů
o

učíme žáky trpělivosti a vytrvalosti

o

vedeme žáky k ověřování správnosti řešení
problémů

o

učíme žáky, jak je možné některým
problémům předcházet

Kompetence komunikativní
o

o

motivujeme žáky k účasti v soutěžích

o

učíme žáky nebát se komunikovat

vést žáky k všestranné a účinnékomunikaci
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o

rozvíjíme

dovednost

správně,

výstižně

a logicky formulovat své myšlenky a názory
o

vedeme žáky ke vhodné komunikaci v dané
situaci a společnosti

o

klademe důraz na jazykovou kulturu

o

učíme

žáky

prezentovat

své

názory,

obhajovat je a vhodně argumentovat
o

učíme žáky naslouchat druhým a vhodně
reagovat, zapojit se do diskuze

o

vedeme žáky k využívání informačních
a

komunikačních

prostředkůvyžadujeme

dodržování pravidel školního řádu i řádů akcí
mimo školu a umožňujeme žákům účastnit
se na utváření těchto pravidel
o

vedeme žáky k prezentaci a rprezentaci své
osoby a školy na veřejnosti

o

učíme žáky verbální i neverbální komunikaci,
asertivitě

Kompetence sociálnía personální
o

o

podporujeme

a

realizujeme

formy

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat se

skupinového vyučování

spolužáky , respektovat a hodnotitpráci svou o

učíme žáky pracovat v týmu, vnímat

i druhých

vzájemné odlišnosti
o

vedeme žáky ke společnému utváření
pravidel chování při práci v týmu a nutnosti
jejich respektování

o

vedeme žáky k odmítavému postoji při
narušování vztahů ve skupině

o

rozvíjíme schopnost žáků zastávat různé role
ve skupině

o

podporujeme integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

o

učíme a umožňujeme spolupráci žáků
různých věkových skupin
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o

průběžně sledujeme a hodnotíme sociální
vztahy ve skupině

o

učíme žáky kriticky hodnotit práci v týmu

o

podporujeme vzájemnou pomoc žáků

o

netolerujeme projevy rasismu, nacionalismu
a xenofobii

o

Kompetence občanské
o

připravovat

žáky

k

tomu,

aby

se

vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým
lidem

projevovalijako svobodné a zodpovědné o

netolerujeme agresivní, vulgární a hrubé

osobnosti,které

projevy žáků, zaměstnanců školy ani rodičů

plní

své

povinnosti

,

uplatňují svá práva a respektují práva o

netolerujeme projevy rasismu, xenofobie

druhých

a nacionalismu
o

seznamujeme
normami

i

žáky
zákony

se
a

společenskými
nutností

jejich

jejich

právy

respektování
o

seznamujeme

žáky

s

a povinnostmi
o

problémové

situace

řešíme

rozumně

a objektivně
o

sledujeme chování žáků, v případě potřeby
přijímáme včasná opatření

o

využíváme pomoci odborníků (výchovný
poradce, protidrogový koordinátor, PPP, Kcentrum a další)

o

vedeme žáky k aktivní ochraně svého zdraví
a k ochraně životního prostředí

o

klademe důraz na třídění odpadu

o

podporujeme různé způsoby spolupráce
s obcí a veřejností

o

Kompetence pracovní
o

vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci

pomáhat žákům poznávat a rozvíjetsvé o

ve výuce vytváříme podnětné a tvořivé

schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je

prostředí,

spolu

a vedeme žáky k adaptaci

s

osvojenýmivědomostmi

měníme

pracovní

podmínky
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a dovednostmipři rozhodování o vlastní o

vedeme žáky k dodržování vymezených

životnía profesní orientaci

pravidel, k ochraně zdraví, plnění povinností
a závazků
o

učíme žáky pracovat podle návodu, předem
stanoveného postupu a umožňujeme jim
hledat i postup vlastní

o

různými formami (např. exkurze, besedy,
volitelné

předměty,

zájmové

útvary)

seznamujeme žáky s profesemi, vedeme je
tak k ujasňování svých představ o budoucím
povolání či studiu
o

vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení
a posuzování reálných možností při své
profesní orientaci

o

spolupracujeme

s

Úřadem

práce

a Pedagogicko psychologickou poradnou

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje
poskytnutí podpůrných opatření. Ta se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do
pěti stupňů (dle vyhlášky č.27/2016).

3.3.1. Školní poradenské pracoviště
V systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami má významnou úlohu
poradenské pracoviště naší školy, které je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje
jeho činnost, dále školním metodikem prevence a školními speciálními pedagogy Výchovný poradce je
pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.

3.3.2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pro poskytnutí podpůrných opatření prvního stupně využívá škola plán pedagogické podpory
(PLPP). Sestavuje ho třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci
výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory
s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení
znalostí a dovedností. PLPP obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů
vyhodnocování naplňování plánu. V případě, že při vyhodnocení PLPP nedojde k očekávaným
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výsledkům, bude žák se souhlasem rodičů odeslán na vyšetření do školského poradenského zařízení.
Pokud poradenské zařízení diagnostikuje u žáka vývojovou poruchu učení nebo poruchu chování, je na
něj na žádost rodičů vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého se s žákem pracuje.
Jeho struktura vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu
žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve
spolupráci se školou nejméně jednou ročně.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP
od třetího stupně podpory bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3. , 5. a 9. ročník,
bude na základě doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP
žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako
v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP
bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště i metodické podpory na
Metodickém portále RVP.CZ

3.3.3. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Na druhé straně se škola snaží o rozvíjení mimořádného nadání žáků. Při jeho zjišťování
spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů a doporučení odborného vyšetření se
pak s žákem pracuje tak, aby se jeho nadání a talent dále rozvíjely. Individuální vzdělávací plán
mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve
kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a s výchovným poradcem. IVP mimořádně nadaného
žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně
nadaného žáka. Na základě IVP učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň
dovedností v oblasti žákova nadání. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Nadaní žáci reprezentují školu v předmětových olympiádách a sportovních soutěžích.

3.4. Začlenění průřezových témat
Průřezová témata jsou zařazena formou integrace do předmětů. k učivu jsou přiřazena
v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů.

3.4.1. Osobnostní a sociální výchova
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova zahrnuje 3 okruhy: osobnostní rozvoj, sociální
rozvoj a morální rozvoj. v rámci těchto okruhů má v průřezovém tématu osobnostní a sociální výchova
plnit následující úlohy:
-

vede k porozumění sobě samému i druhým, přispívá k utváření dobrých vztahů ve třídě i mimo ni

-

rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, spolupráce, řešení složitých situací
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-

vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů

-

formuje studijní dovednosti

-

přináší vědomosti týkající se duševní hygieny, napomáhá primární prevenci sociálně patologických
jevů a škodlivých způsobů chování
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Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopnosti poznávání

-

Svět kolem nás (1. až 3. roč.)

-

Český jazyk (1.,2. , a 6. roč.)

-

Matematika (2. roč)

-

Fyzika (7. roč.).

-

Přírodověda (5. roč.)

-

Výchova k občanství (6. roč.)

-

Člověk a výchova ke zdraví (6. a 7. roč.).

-

Tělesná výchova (3. a 6. roč.)

-

Vlastivěda (4. roč)

-

Člověk a svět práce (9. roč.)

-

Výchova k občanství (6. roč).

-

Přírodověda (4. a 5. roč.)

-

Hudební výchova (2. roč.)

-

Výchova k občanství (6. roč.)

-

Výtvarná výchova (6. a 8. roč.)

-

Tělesná výchova (8. a 9. roč).

-

Pracovní a výtvarné činnosti (2. ,4. a 5. roč.)

-

Anglický jazyk (5. a 8. roč.)

-

Český jazyk (6. roč.)

-

Výtvarná výchova (6. – 9. ročník)

-

Svět kolem nás (1.roč.)

-

Vlastivěda (5. roč)

-

Výchova k občanství (6. roč.)

-

Zeměpis (9. roč.).

Mezilidské vztahy

-

Svět kolem nás (1. až 3. ročník).

Komunikace

-

Český jazyk (1. až 3. roč., 6. a 9. roč.)

-

Anglický jazyk (5. roč.)

-

Vlastivěda (4. a 5. roč.).

-

Český jazyk (3. roč.)

-

Vlastivěda (4. roč)

-

Matematika (7. roč.)

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Sociální rozvoj
Poznávání lidí

Kooperace a kompetice
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-

Chemie (8. roč.)

-

Tělesná výchova (9. roč.).

-

Český jazyk (5. roč.)

-

Výchova k občanství (6. roč.)

-

Matematika (8. roč.)

-

Český jazyk (4. roč.)

-

Člověk a svět práce (8. a 9. roč.).

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

3.4.2. Výchova demokratického občana
Průřezové téma Výchova v demokratického občana plní následující úlohy:
-

vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, k pochopení významu
řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti, vychovává k úctě k zákonům

-

rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti
a dovednosti, rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku, vede k asertivnímu jednání a schopnosti
kompromisu

-

učí sebeúctě, samostatnosti a angažovanosti

-

vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení

-

přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance, odpovědnost

-

vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
Občanská společnost a škola

-

Výchova k občanství (6. roč).

Občan, občanská společnost a stát

-

Vlastivěda (4. a 5. roč.)

-

Dějepis (6. -9. roč.)

-

Výchova k občanství (8. roč.).

-

Vlastivěda (5. roč.)

-

Výchova k občanství (8. roč.).

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu -

Výchova k občanství (8. roč.)

rozhodování

-

Dějepis (8. a 9. roč.)

-

Vlastivěda (4. roč).

Formy participace občanů v politickém životě

3.4.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech plní následující úlohy:
-

rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem
mezi národy, utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti
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-

prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních
i nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární,
politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv

-

podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám, prohlubuje vědomosti potřebné
k pochopení souvislostí evropských kořenů a k orientaci v evropském prostředí
Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

-

Český jazyk (3. -7. roč.)

-

Anglický jazyk (4. a 6. roč)

-

Německý jazyk/Ruský jazyk (8. roč.)

-

Vlastivěda(5. roč.)

-

Zeměpis (8. roč.)

-

Vlastivěda (5. roč.)

-

Zeměpis (8. roč.)

-

Český jazyk (8. roč.)

-

Výchova k občanství (9. roč.)

-

Vlastivěda (4. a 5. roč.)

-

Dějepis (6. a 9. roč)

-

Výchova k občanství (9. roč.)

3.4.4. Multikulturní výchova
Průřezové téma Multikulturní výchova plní následující úlohy:
-

poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské
společnosti, pomáhá utvářet postoje tolerance, respektu a uznání

-

učí žáky komunikovat, spolupracovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin,
uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých

-

rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie

-

stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, vede k angažovanosti při potírání
projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu

-

učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti
k různým skupinám lidí
Kulturní diference

Lidské vztahy

-

Vlastivěda (4. roč.)

-

Výchova k občanství (6. roč.)

-

Dějepis (6. roč.)

-

Zeměpis (9. roč.).

-

Svět kolem nás (1.- 3. roč.)

-

Vlastivěda (4. a 5. roč.)
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Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

-

Hudební výchova (8. roč.)

-

Zeměpis (9. roč.)

-

Výtvarná výchova (9. roč).

-

Český jazyk (1. roč.)

-

Vlastivěda (5. roč.)

-

Zeměpis (8. a 9. roč.)

-

Dějepis (9. roč.)

-

Anglický jazyk (3. - 9. roč.)

-

Výchova k občanství (6. roč.).

-

Vlastivěda (5. roč.)

-

Zeměpis (9. roč.)

-

Dějepis (9. roč.).

3.4.5. Environmentální výchova
Průřezové téma Environmentální výchova plní následující úlohy:
-

přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře,
vztahům člověka a prostředí

-

přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí
v různých oblastech světa, vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

-

učí hodnotit objektivnost a závažnost informací s ekologickou tematikou, komunikaci o
problémech životního prostředí, napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na
různých úrovních, vede k odpovědnosti a citlivému přístupu k přírodě

-

seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti

-

přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
Ekosystémy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

-

Svět kolem nás (3. roč.),

-

Přírodověda (5. roč.),

-

Přírodopis (6. a 7. roč.).

-

Svět kolem nás (2. roč.)

-

Pracovní a výtvarné činnosti (3. roč.)

-

Člověk a svět práce (6. a 7. roč.)

-

Zeměpis (6. roč.)

-

Fyzika (8. a 9. roč.)

-

Přírodopis (6 a 9. roč.)

-

Svět kolem nás (3. roč.)

-

Přírodověda (4. a 5. roč.)
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Vztah člověka k prostředí

-

Pracovní a výtvarné činnosti (1.a 3. roč.)

-

Přírodopis (6. ,7. ,8. a 9. roč.)

-

Zeměpis (9. roč.).

-

Svět kolem nás (1.-3. roč.)

-

Přírodověda (4. a 5. roč.)

-

Český jazyk (1.roč.)

-

Člověk a výchova ke zdraví (6. a 7. roč.)

-

Zeměpis (8. roč.)

-

Přírodopis (9. roč)

-

Výtvarná výchova (6. - 9. roč.)

3.4.6. Mediální výchova
Průřezové téma Mediální výchova je rozčleněno na dva okruhy: receptivní a produktivná
činnosti. v rámci nich plní následující úlohy:
-

přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace, rozvíjí citlivost
vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení

-

učí využívat potenciál médií jako zdroje informací i kvalitní zábavy

-

umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích

-

přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu

-

napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za
způsob jeho formulování a prezentace

-

vede k uvědomování si hodnoty vlastního života a odpovědnosti za jeho naplnění
Receptivní činnosti
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

-

Český jazyk (5. roč.)

-

Informatika (8. roč).

-

Výchova k občanství (6. roč.)

-

Český jazyk (9. roč.).

Stavba mediálního sdělení

-

Český jazyk (6. a 9. roč.)

Vnímání autora mediálního sdělení

-

Český jazyk (5. a 9. roč.)

Fungování a vliv médií ve společnosti

-

Hudební výchova (5. roč.)

-

Výchova k občanství (6. roč.).

-

Český jazyk (4. - 6. a 9. roč)

-

Informatika (8. a 9. roč.)

-

Český jazyk (5. a 9. roč.)

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Produktivní činnosti
Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu
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4. UČEBNÍ PLÁN
4.1. Učební plán pro I. stupeň
Vzdělávací

Vyučovací

oblast

předmět

1.r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

Celkem

DČD

Český jazyk

7+2

7+2

7+2

6+2

6+1

42

9

3

3

3

9

4+1

4+1

4+1

24

1

1

Jazyk a jazyková komunikace
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie

Anglický jazyk
Matematika

Celková

povinná

3

7

1

2

4

1

Vlastivěda

2

1+1

4

1

činnosti

Člověk a zdraví

2

1+1

Pracovní a výtvarné

Člověk a svět práce

1+1

4

Přírodověda

Hudební výchova

Umění a kultura

4+1

Informatika
Svět kolem nás

Člověk a jeho svět

4

Tělesná výchova
časová

dotace
z toho disponibilní časová
dotace

1

1

1

1

1

5

2

2

2

3

3

12

2

2

2

2

2

10

20

21

25

26

26

118

3

3

3

4

3

16

Poznámky k učebnímu plánu pro I. stupeň: Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je v 1.-3. ročníku
realizována v předmětu Svět kolem nás a ve 4. -5. ročníku v předmětech Přírodověda a Vlastivěda.
Vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce je uskutečňováno formou integrace do vyučovacího předmětu
Pracovní a výtvarné činnosti s celkovou hodinovou dotací 12 vyučovacích hodin (7 + 5).
Žáci s potřebou podpůrných opatření od třetího stupně mohou na doporučení ŠPZ v rámci DČD
navštěvovat předměty speciálně pedagogické péče.
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4.2. Učební plán pro II. stupeň
Vzdělávací

Vyučovací

oblast

předmět

Jazyk a jazyková komunikace

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Celkem

DČD

Český jazyk

4+1

4

3+1

4+1

18

3

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

2

2

2

6

0+1

0+1

2

2

3+1

4

4+1

18

3

0+1

1

0+1

3

2

2

2

1

2

7

1

1

1

1

4

2

1+1

1+1

2

8

2

2

4

Další cizí jazyk
Konverzace
v anglickém jazyce

Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie

Matematika
Informatika
Dějepis

Člověk a společnost

4+1

Výchova
k občanství
Fyzika
Chemie

2

Člověk a příroda
Přírodopis

1+1

2

2

1

7

1

Zeměpis

1+1

1+1

2

1

7

2

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Člověk a svět práce

1+1

1

1+1

0+1

6

30

30

31

31

122

5

4

4

5

Člověk a výchova ke
zdraví

Člověk a zdraví

2

Umění a kultura
Člověk a svět práce
Celková povinná časová dotace
z

toho

disponibilní

časová

dotace

3

18

Poznámky k učebnímu plánu pro II. stupeň:
Další cizí jazyk si žáci vybírají německý nebo ruský. O otevření zvoleného jazyka v daném
školním roce rozhoduje ředitel školy dle zájmu žáků a personálních možností.
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Disponibilní časová dotace je využita k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích
oblastí, v 8. a 9. ročníku je zařazen předmět Konverzace v anglickém jazyce.
Žáci s potřebou podpůrných opatření od třetího stupně mohou na doporučení ŠPZ v rámci DČD
navštěvovat předměty speciálně pedagogické péče.
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5. UČEBNÍ OSNOVY
5.1. Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1. Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka mateřského jazyka zaujímá v našem výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení.
Hlavním cílem vyučovacího předmětu Český jazyk je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury.
Vybavit ho takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková
sdělení, rozumět jim a vhodně se vyjadřovat. Dovednosti získané v tomto předmětu jsou potřebné
nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších
oborech vzdělání. Užívání češtiny v její mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit
společensko-kulturní vývoj lidské společnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter. Je rozdělen do tří
specifických složek:
Komunikační a slohová výchova


žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, spisovně psát, mluvit
a rozhodovat se na základě slyšeného nebo přečteného textu různého typu

Jazyková výchova


žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka,
český jazyk se tak stává od počátku vzdělání nástrojem získávání většiny informací

Literární výchova



žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické
znaky a formulovat vlastní názory o přečteném díle
postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky a schopnosti tvořivé práce s textem

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník
1.
časová dotace 9h

2.
9h

3.
9h

4.
8h

5.
7h

6.
5h

7.
4h

8.
4h

9.
5h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka je organizována zpravidla v budově školy ve třídě, počítačové učebně nebo v žákovské
knihovně. Mimo budovu se uskutečňují filmová, divadelní představení a jiné kulturní akce.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o
o
o
o

Klademe důraz na motivaci žáka k učení
Učíme žáky pracovat s různými druhy textů
Předkládáme žákům dostatek informačních zdrojů z učebnic a pracovních textů
Zařazujeme práci s jazykovými příručkami
Rozvíjíme u žáků dovednost autokorekce chyb
Vedeme žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů

Kompetence k řešení problémů
o
o
o
o

Motivujeme žáka k samostatnému řešení daného problému
Podporujeme týmovou práci při řešení problému
Zadáváme úkoly k posílení schopnosti využívat vlastní zkušenosti a vlastní úsudek
Klademe důraz na analýzu přečtených textů, posouzení jejich obsahu, porovnávání textů
podle různých hledisek

Kompetence komunikativní
o
o
o
o

Rozvíjíme u žáků dovednost výstižně a správně formulovat své myšlenky a názory v ústní i
písemné podobě
Zařazujeme do výuky diskuse a besedy
Zařazujeme do výuky řečnická cvičení a slohové práce
Nabízíme žákům využívání informačních a komunikačních technologií pro komunikaci s
okolním světem

Kompetence sociální a personální
o
o
o

Zařazujeme skupinovou práci a klademe důraz na vytvoření a respektování pravidel práce v
týmu
Uplatňujeme individuální přístup k žákům
Podporujeme přátelskou atmosféru v procesu výuky

Kompetence pracovní
o

Rozvíjíme u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku

Kompetence občanské
o
o
o

Respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
Podporujeme vytváření pozitivních postojů k uměleckým dílům
Aktivně zapojujeme žáky do kulturních akcí a soutěží
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Vzdělávací obsah předmětu: Český jazyk a literatura
1.ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata

ČJL-3-1-02
- porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti
ČJL-3-1-06
- volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
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-3-1-02
- porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti
ČJL-3-1-03
- respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
ČJL-3-2-01
- rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-1-08
- zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním

-

Přípravné období čtení
 rozvoj fonetického sluchu, sluchová
analýza a syntéza
 hláska a písmeno
 hláska, slabika, slovo

OSV - Osobnostní rozvoj (Rozvoj
schopnosti poznávání)
OSV – Sociální rozvoj (Komunikace)
EV - Vztah člověka k prostředí
MKV – Etnický původ

-

rozumí pojmu stránka, text, řádek,
sloupek, věta, slovo, slabika, hláska,
písmeno
orientuje se v pojmech vpravo,
vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu,
před, za, nad, pod
rozlišuje zrakem tvary shodné a
odlišné
srozumitelně mluví, vyjadřuje se
spisovně v možnostech žáka 1. třídy
pozná jednotlivá písmena ve vztahu
k jim odpovídajícím hláskám,
rozlišuje písmo tiskací a psací
správně řadí slova ve větě, slabiky
ve slově a hlásky ve slabice
rozeznává délku slabik

-

zorganizuje si prostor pro psaní
stará se o psací potřeby

Počáteční psaní a čtení
 cviky pro uvolňování ruky
 psaní písmen, skupin písmen

-

-

-
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ČJL-3-1-09
- píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev
ČJL-3-1-10
- píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení
ČJL-3-1-04
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost
ČJL-3-1-01
- plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

-

-

ČJL-3-1-03
- respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
ČJL-3-1-02

-

dodržuje hygienické návyky při
psaní
po celé období uvolňovat ruku před
psaním
napodobuje správné tvary a prvky
písmen
přizpůsobuje velikost písma
dodržuje správné pořadí písmen,
spojuje písmena a slabiky
píše interpunkční znaménka
rozlišuje hranice slov
píše opis, přepis, diktát a autodiktát
dodržuje úhlednost písma
při čtení delších slov používá
plynulé slabikování, kratší slova čte
plynule
čte shluky souhlásek
s porozuměním čte krátké texty a
dokáže je reprodukovat
vyhledává určená místa v textu
čte slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny, a
slova s ě
čte věty, zvládá intonaci rozkazu a
otázky
ovládá abecedu / X,W,Q jsou
dobrovolná/
kontroluje písemný projev a
opravuje chyby
začíná větu velkým písmenem a
končí znaménkem
dodržuje čitelnost písma
volí vhodné tempo a hlasitost řeči
trénuje paměť na krátkých textech
vysvětlí význam slov
soustředěně naslouchá řeči
druhého







opis, přepis, diktát, autodiktát
psaní slov a vět
čtení slov a kratších vět
čtení kratších souvislých textů
říkadla, básničky, pohádky

Komunikace
- pozdrav, poděkování, omluva,
telefonát
- význam slov
- vypravování
- nonverbální vyjadřování
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porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti
ČJL-3-1-07
- na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev
ČJL-3-1-06
- volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
ČJL-3-3-03
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
ČJL-3-1-11
- seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
ČJL-3-3-04
- rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru
ČJL-3-3-01
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
ČJL-3-3-02
- vyjadřuje své pocity z přečteného
textu
-

-

-

-

oslovuje dospělé i děti, zeptá se,
odpoví, pozdraví, poděkuje, omluví
se, telefonuje
vypravuje krátké příběhy
hodnotí práci svoji i druhých
učí se nonverbálnímu vyjadřování

rozlišuje pojmy: říkadlo, báseň,
pohádka a příběh
vyhledává rýmy
rozlišuje stoupání a klesání hlasu
naslouchá čtenému textu
nakreslí ilustraci k textu
domýšlí konce příběhů
zapojí se do dramatizace
sestaví obrázkovou osnovu
přednáší zpaměti texty přiměřené
věku
vypráví své zážitky z četby, filmu,
divadla

Literární výchova
- jednoduché literární žánry
- verš a rým
- poslech a rozbor literárních
textů
- dramatizace a recitace
- dojmy z četby
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2. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČJL-3-2-01
- rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-03
- porovnává a třídí slova podle
zobecněného 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-3-2-03
- porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-02
- porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-3-2-04
- rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru
ČJL-3-2-08
- odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách i po
obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně,

-

-

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata

chápe češtinu jako jazyk mateřský
vyjmenuje zpaměti abecedu, řadí
slova podle abecedy, orientuje se
v abecedním rejstříku

Mateřský jazyk
Abeceda
 rejstřík

OSV – Sociální rozvoj (Komunikace)
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj
schopnosti poznávání)

chápe a používá větu jako jednotku
řečového projevu, dodržuje
pořádek slov ve větě
dodržuje sled vět v mluveném a
psaném projevu
rozlišuje druhy vět podle postoje
mluvčího podle interpunkce

Věta
 pořadí slov ve větě
 pořadí slov v textu
 druhy vět podle mluvčího

porovnává a třídí slova podle
různých hledisek: počet slabik,
počet hlásek, význam slova
rozlišuje a správně píše předložky
rozděluje víceslabičná slova na
konci řádku
používá prakticky slova opačného a
podobného významu, slova
souřadná, podřazená a nadřazená
třídí hlásky
zdůvodní a správně píše ú/ů

Nauka o slově
 slova protikladná a souznačná
 slova a výrazy souřadné podřadné
a nadřazené
 psaní ú/ů
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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-3-2-08
- odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách i po
obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně,
ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo
morfologický šev; velká písmena na
začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-2-05
- užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves
ČJL-3-2-08
- odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách i po
obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně,
ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo
morfologický šev; velká písmena na
začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-2-06

-

-

-

-

označí hláskovou slabičnou stavbu
slov, pozná slabikotvorné r a l
píše a zdůvodní i/y po měkkých a
tvrdých souhláskách
zdůvodní a správně píše znělé a
neznělé souhlásky uvnitř a na konci
slov: b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, v-f, h-ch
aplikuje v praxi výslovnost a psaní
slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě

Hlásková a slabičná stavba slov
 slabikotvorné r a l
 tvrdé a měkké slabiky
 párové souhlásky
 skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

pozná podstatná jména a slovesa
v textu
rozlišuje obecná a vlastní jména,
dodržuje pravidla psaní vlastních
jmen

Druhy slov
 podstatná jména a slovesa
 vlastní jména

rozlišuje jednoduchá souvětí a
spojovací výrazy

Věta a souvětí
 věta jednoduchá a souvětí
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spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy
ČJL-3-1-09
- píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev
ČJL-3-1-08
- zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
ČJL-3-1-10
- píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení
ČJL-3-2-02
- porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-3-1-11
- seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
ČJL-3-3-03
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
ČJL-3-1-01
- plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-3-04
- pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností
ČJL-3-1-11
-

-

-

-

píše úhledně a čitelně všechna
písmena abecedy
dodržuje správné napojení a
velikost písma
píše velká tiskací písmena
dodržuje hygienu psaní a udržuje
pracovní místo
napíše adresu, krátký dopis,
pozdrav, blahopřání
nahrazuje slova slovy s podobným
významem
pracuje s obrázkovou osnovou
reprodukuje text, orientuje se
v něm, vyhledává odpovědi na
otázky a klíčová slova
rozlišuje přímou řeč

Psaní
 cviky pro uvolnění ruky
 skupiny všech písmen abecedy
 tiskací písmena

pozná prózu a poezii
čte plynule a s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu
spojuje obsah textu s ilustrací
vypravuje pohádku, příběh
řeší slovní hříčky a hádanky
povídá o tom, co rád čte
seznamuje se s naučnými knihami
text divadelní hry čte podle rolí
čte knihy samostatně,
zaznamenává za pomoci učitele do
čtenářského deníku název knihy,
spisovatele, ilustrátora

Literární výchova
 poezie a próza
 čtení s porozuměním
 naučná literatura
 reprodukce textu

Slohová a komunikační výchova
 adresa, dopis, pozdrav
 osnova textu
 orientuje se v textu
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seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
ČJL-3-1-02
- porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti
ČJL-3-3-04
- pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností
ČJL-3-3-02
- vyjadřuje své pocity z přečteného
textu
ČJL-3-3-01
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
ČJL-3-3-03
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
-

-

-

čte tichým čtením krátký text a
reprodukuje ho
seznámí se s půjčováním knih
v knihovně
přednáší zpaměti texty přiměřené
věku
seznamuje s s pojmy: sloka, rým,
verš, hádanka, čtenář, básník,
spisovatel, divadlo,herec, jeviště,
hlediště,divadelní hra a hlavní
postavy
navštěvuje div.a filmová
představení, koncerty a kulturní
akce a hodnotí je
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3. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata

ČJL-3-2-02
- porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná

-

určí kořen slova, vyhledává slova
příbuzná, vytváří k danému kořeni
slova příbuzná
rozlišuje výrazy nadřazené,
podřazené a souřadné, slova
protikladná a souznačná,
mnohoznačná, spisovná a
nespisovná, citově zabarvená a
zdrobnělá
řadí slova podle abecedy podle 2. a
3. písmene
orientuje se ve slovníku, telefonním
seznamu, abecedním rejstříku
vyjmenuje vyjmenovaná slova,
používá jejich znalost v praktických
cvičeních
dokáže přiřadit slova příbuzná k
vyjmenovaným
rozlišuje význam stejně znějících
slov / být – bít /

Nauka o slově
 slova příbuzná
 význam slov

OSV – Sociální rozvoj (Komunikace)

určí ve větě podstatné jméno,
sloveso, zájmeno, přídavné jméno,
číslovku a předložku
skloňuje podstatná jména , rozlišuje
číslo a rod
časuje slovesa, určí osobu, číslo, čas
minulý, přítomný a budoucí

Tvarosloví
 druhy slov
 mluvnické kategorie podstatných
jmen a sloves
 psaní velkých písmen

-

ČJL-3-2-08
- odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách i po
obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně,
ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo
morfologický šev; velká písmena na
začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-2-04
- rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru
ČJL-3-2-05
- užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves
ČJL-3-2-08

-

-

VMEGS- Evropa a svět nás zajímá
OSV – Sociální rozvoj (Kooperace a
kompetice)

Abeceda
 práce se slovníkem a abecedním
rejstříkem
Vyjmenovaná slova
 pravopis
 slova příbuzná
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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-3-2-06
- spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy

-

zdůvodňuje a píše správně velká
písmena v typických případech
vlastních jmen

-

Skladba
 věta jednoduchá a souvětí
 vzorce souvětí

ČJL-3-1-09
- píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev
ČJL-3-1-10
- píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení
ČJL-3-1-06
- volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
ČJL-3-1-10
- píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení

-

rozlišuje větu jednoduchou a
souvětí
podle jedn. vzorců tvoří souvětí
používá vhodné spojovací výrazy
píše úhledně a čitelně všechna
písmena a číslice
používá tiskací abecedu
dbá na celkovou úpravnost
písemného projevu
kontroluje napsaný text
realizuje v praxi pravidla
společenského chování
stručně a jasně hovoří do telefonu
napíše a odešle dopis nebo
pohlednici
sestaví jednoduchý souvislý text
odstraní přebytečná a opakující se
slova
dodržuje slovosled ve větách
člení text na části
sestaví výstižný nadpis
popisuje ústně i písemně
jednoduché předměty a činnosti
čte plynule věty a souvětí, člení text

Jednoduché komunikační a slohové
útvary
 telefonování
 dopis
 stavba textu
 popis

-

-

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

-

Psaní
 tvary písmen a číslic
 tiskací písmeno
 psaní souvislého textu a jeho
členění

Literární výchova
 četba vybraných literárních textů
 literární žánry
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ČJL-3-3-02
- vyjadřuje své pocity z přečteného
textu
ČJL-3-3-03
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04
- pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností

-

-

-

čte rychle, s porozuměním,
předčítá, využívá čtenářské
dovednosti
využívá četbu jako zdroj informací
vypráví pohádky, povídky, domýšlí
příběhy, dramatizuje
seznámí se s pojmy povídka, pověst
orientuje se v textu dětských knih,
charakterizuje literární postavy,
vyjadřuje své postoje ke knize
zaznamenává četbu do čtenářského
deníku, nakreslí ilustraci
navštěvuje knihovnu
zhodnotí návštěvu kulturní akce



literární postava
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4. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČJL-5-2-01
- porovnává významy slov, zvláště
slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
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-5-2-06
- odlišuje větu jednoduchou a
souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07
- užívá vhodných spojovacích výrazů,
podle potřeby projevu je obměňuje

-

-

Učivo

Průřezová témata

užívá různé podoby slova, rozlišuje
slova podle významu, rozpozná
slova spisovná a nespisovná, citově
zabarvená – mazlivá a hanlivá
rozlišuje část předponovou a
příponovou
rozpozná předpony a předložky,
užívá pravidla jejich psaní

Nauka o slově
 slova spisovná a nespisovná
 slova citově zabarvená
 předpony a předložky

OSV – Morální rozvoj (Hodnoty,
postoje, praktická etika)
VMEGS– Evropa a svět nás zajímá
MEV – Produktivní činnosti (Tvorba
mediálních sdělení)

uvědoměle užívá i/y po obojetných
souhláskách uvnitř slov – slova
vyjmenovaná a příbuzná
poznává neohebné slovní druhy
určuje slovní druhy, vyhledá
příklady v textu
skloňuje podstatná jména
vyhledává infinitiv v textu, určuje
osobu, číslo a čas, časuje slovesa
v oznamovacím způsobu
rozlišuje u sloves tvary jednoduché
a složené, pozná zvratná slovesa
seznámí se s kategorií oznamovací
a rozkazovací způsob
určuje větu jednoduchou a souvětí,
spojuje věty v souvětí vhodnými
spojovacími výrazy
určuje podmět a přísudek
seznámí se s pojmem neúplná
skladební dvojice / nevyjádřený
podmět/

Pravopis vyjmenovaných slov

Tvarosloví
 mluvnické kategorie podstatných
jmen a sloves
 druhy slov

Skladba
 podmět a přísudek
 věta jednoduchá
 shoda podmětu s přísudkem
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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-5-1-08
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
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-5-1-09
- píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry
ČJL-5-1-07
- volí náležitou intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
ČJL-5-3-02
- volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární
text na dané téma
ČJL-5-3-01
- vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je
ČJL-5-3-04

-

píše správně i/y v příčestí minulém

-

užívá vhodných jazykových
prostředků
sestavuje osnovu, tvoří nadpisy,
člení text na odstavce
dodržuje následnost děje
vypracuje krátký popis rostliny,
zvířete, věci
vede telefonický rozhovor
napíše dopis včetně adresy, vyplní
tiskopis
píše úhledně a čitelně s důrazem na
úpravu psaného textu
píše po stránce obsahové i formální
některé jednoduché komunikační
žánry / zápisy do sešitu, výpisky,
poznámky/

Komunikační a slohová výchova
 sestavení osnovy
 členění textu na odstavce
 vyplnění tiskopisu
 zápisy do sešitů
 výpisky

čte správně, uvědoměle, plynule a
dostatečně rychle, přirozeně
intonuje, používá správný přízvuk
slovní i větný, člení a frázuje
vyhledává informace v učebnicích,
encyklopediích a slovnících, popř.
na internetu
čte potichu delší texty, reprodukuje
jejich obsah
dramatizuje , k tomu používá loutky
a maňásky
domýšlí příběhy

Literární výchova
 četba vybraných literárních textu
 naučný text
 tiché čtení
 bajka
 přirovnání
 hlavní a vedlejší postavy děje

-

-

-

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

-

vyjadřuje své pocity z četby
využívá školní knihovnu, vede
čtenářský deník
rozumí pojmům: přirovnání, bajka,
dramatizace, próza , poezie
určuje v dílech hlavní vedlejší
postavy
navštěvuje kulturní představení
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5.ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČJL-5-2-02
- rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou a
koncovku
ČJL-5-2-04
- rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary
ČJL-5-2-08
- píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách

-

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-5-2-03
- určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve
svém mluveném projevu
ČJL-5-2-09
- zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata

používá češtinu jako nástroj
dorozumívání
určuje kořen, předponu a příponu,
užívá spisovné koncovky
doplňuje předpony a přípony podle
smyslu
odůvodňuje pravopis
s přihlédnutím k tvoření slov,
osvojuje si spisovnou výslovnost a
pravopis souhláskových skupin
rozlišuje základní význam předpon
rozlišuje v praxi skupiny bě – bje, vě
– vje, pě
využívá znalost vyjmenovaných slov
píše správně vlastní jména

Slovní zásoba, tvoření slov
 kořen slova, předponová a
příponová část
 souhláskové skupiny
 skupiny bě – bje, vě – vje, pě
 Zvuková stránka slova
 Tvarosloví, druhy slov
 Pravopis, shoda přísudku s
podmětem
 Skladba

OSV – Morální rozvoj (Řešení problémů
a rozhodovací dovednosti)
MEV– Receptivní činnosti (Kritické čtení
a vnímaní mediálních sdělení + Vnímání
autora mediálního sdělení)
MEV - Produktivní činnosti (Tvorba
mediálních sdělení + Práce v realizačním
týmu)
VMEGS – Evropa a svět nás zajímá

rozlišuje a určuje slovní druhy
určuje pád, číslo, rod / životnost/
vzor podstatných jmen, skloňuje je
podle vzoru a píše správně jejich
koncovky
rozpoznává druhy přídavných jmen
seznámí se se skloňováním
přídavných jmen a pravopisem příd.
jm. tvrdých a měkkých
rozezná mluvnické kategorie sloves

Tvarosloví
 druhy slov
 mluvnické kategorie podstatných
jmen
 skloňování podstatných jmen
 druhy přídavných jmen
 mluvnické kategorie sloves
 časování
 příčestí minulé
 druhy zájmen a číslovky

Pravopis
 vyjmenovaná slova
 vlastní jména
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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-5-1-10
- 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-5-1-08
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
ČJL-5-1-06
- rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě

-

-

-

časuje slovesa v přítomném,
minulém i budoucím čase
píše správně koncovky příčestí
minulého
používá správné tvary
podmiňovacího způsobu
seznámí s druhy zájmen
seznámí se s druhy číslovek
určuje základní větné členy
rozlišuje podmět vyjádřený a
nevyjádřený, holý a rozvitý a
několikanásobný
rozlišuje přísudek holý a rozvitý,
slovesný, seznámí se s pojmem
přísudek jmenný se sponou
pracuje s větou jednoduchou a
souvětím
v textu vyhledá přímou řeč, pozná
větu uvozovací
sestavuje osnovu text
vede dialog, střídá roli mluvčího a
posluchače
vystupuje zdvořile a nekonfliktně
popíše předmět, děj, pracovní
postup, osobu
telefonuje, zanechá vzkaz na
záznamníku
odhadne skryté postoje –
lhostejnost, netoleranci a rozpozná
manipulativní komunikaci
v reklamě

Skladba
 základní větné členy
 věta jednoduchá a souvětí
 přímá řeč

Komunikační a slohová výchova
 popis předmětu , děje a pracovního
postupu
 osnova
 dialog
 telefonování, vzkaz
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ČJL-5-1-09
- píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry
ČJL-5-1-03
- posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
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-5-1-07
- volí náležitou intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
ČJL-5-1-04
- reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z
něj podstatná fakta
ČJL-5-1-01
- čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-03
- posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-3-01
- vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je
ČJL-5-3-02
- volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární
text na dané téma
ČJL-5-3-03

-

-

-

-

-

zlepšuje techniku psaní, dbá na
úhlednost a čitelnost písemného
projevu
opravuje a kontroluje napsaný text
dodržuje pravopisná pravidla ve
všech svých psaných projevech
píše po obsahové i formální stránce
správně jednoduché komunikační
žánry / zpráva, inzerát, referát,
výpisky. /
orientuje se v odborných textech,
včetně tabulek a grafů, využívá
různých zdrojů informací – slovníky,
encyklopedie, katalogy, internet

Psaní
 technika psaní
 autokorekce
 zpráva inzerát, referát
 orientace v odborném textu

při hlasitém čtení vhodně využívá
různá zabarvení hlasu, tempo,
intonaci a přízvuk
samostatně reprodukuje text po
tichém čtení
posoudí úplnost a neúplnost
písemného i mluveného sdělení
z ústního sdělení si zapamatuje
podstatná fakta a reprodukuje je
vyjadřuje dojmy z četby
vede samostatně čtenářský deník
tvoří vlastní jednoduché literární
texty
rozlišuje různé typy uměleckých i
neuměleckých textů
přednáší lit. texty zpaměti
vytváří jednoduchý rozbor díla
navštěvuje hodnotná kulturní
představení a sděluje svoje dojmy

Literární výchova
 četba vybraných literárních textů
 reprodukce textu
 umělecké a neumělecké texty
 rozbor díla
 tabulky a grafy
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rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
ČJL-5-3-04
- při jednoduchém rozboru
literárních textů používá
elementární literární pojmy
-
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6. ročník

Očekávané výstupy z RVP

Konkretizovaný výstup
Učivo
Žák ovládá následující kompetence:

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

-

určí jednotlivé slovní druhy ve větě

Druhy slov

-

vyhledá v textu podstatná jména, určí
jejich mluvnické kategorie
rozliší podstatná jména konkrétní a
abstraktní
odliší od běžných podstatných jmen
podstatná jména pomnožná,
hromadná a látková
rozliší a správně píše podstatná jména
obecná a vlastní
aplikuje v písemném i ústním projevu
znalosti o tvarech podstatných jmen
zařadí ke vzorům některá vlastní
jména
vyhledá v textu přídavná jména
včetně jmenných tvarů, rozliší jejich
druhy a určí mluvnické kategorie
tvoří spisovné tvary přídavných jmen
a píše je pravopisně správně
rozlišuje tvary přídavných jmen
přivlastňovacích od podstatných jmen
vysvětlí pojem stupňování, tvoří tvary
2. a 3. stupně běžných přídavných
jmen
vyhledá v textu zájmena a zařadí je
k příslušnému druhu
skloňuje některá zájmena a píše
správně jejich tvary

Podstatná jména
 mluvnické kategorie
 konkrétní a abstraktní
 pomnožná, hromadná, látková
 obecná a vlastní
 skloňování a pravopis
 skloňování vlastních jmen

-

-

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

-

-

-

Průřezová témata
MEV – Receptivní činnosti (Stavba
mediálního sdělení)
OSV- Osobnostní rozvoj (Rozvoj
schopností poznávání)
OSV – Sociální rozvoj (Komunikace)
OSV – Osobnostní rozvoj (Kreativita)
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá
OSV – Osobnostní rozvoj (Kreativita)

Přídavná jména
 druhy, mluvnické kategorie
 skloňování, pravopis
 stupňování

Zájmena
 druhy
 skloňování a pravopis
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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-9-2-07
- 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-9-2-02

-

-

ČJL-9-

-

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

-

vyhledá v textu číslovky a zařadí je
k příslušnému druhu
skloňuje základní číslovky
určí, zda se za číslovkou
napsanou číslicí píše tečka

Číslovky
 druhy
 skloňování
 tečka za číslicí

vyhledá v textu slovesné tvary, určí
osobu, číslo, způsob, čas
utvoří požadovaný slovesný tvar
užívá spisovné tvary sloves
včetně podmiňovacího způsobu
provádí slovotvorný rozbor a rozbor
stavby slova
odovzuje nová slova

Slovesa
 osoba, číslo, způsob, čas
 tvoření tvarů
 podmiňovací způsob

Píše a zdůvodňuje psaní ú/ů
Zvládá pravopis související se stavbou
slova
Píše správně a zdůvodňuje psaní y/i
po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných-ostatních slovech
vyhledá ve větě podmět a přísudek,
určí, čím jsou vyjádřeny
rozliší přísudek slovesný a jmenný
vysvětlí pravidlo shody přísudku
s podmětem a aplikuje ho
v písemném projevu

Tvoření slov
 Slovotvorný rozbor
 Slova příbuzná
 Rozbor stavby slova
 Změny hlásek při odvozování
Pravopis
 Psaní ú/ů
 Zdvojené souhlásky
 Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
 Předpony a předložky s, z
Základní větné členy
 podmět, přísudek
 přísudek slovesný, jmenný se
sponou
 shoda přísudku s podmětem
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ČJL-9-2-06
- rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a v
souvětí

-

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

-

ČJL-9-2-01
- spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova

-

-

-

-

ČJL-9-2-08
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a
obecnou češtinu a zdůvodní jejich
užití
ČJL-9-2-03
- samostatně pracuje s Pravidly
českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky
a příručkami
ČJL-9-1-09
- uspořádá informace v textu s
ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10

-

-

vysvětlí, čím se vyznačují předmět,
příslovečné určení a přívlastek
určí v jednoduché větě větné členy
vytvoří jednoduchou větu podle
vzorce
rozliší větu jednoduchou a souvětí
určí počet vět v souvětí, vyhledá
spojovací výrazy
vytvoří jednoduché souvětí
pomocí
nejobvyklejších
spojovacích výrazů
rozpozná znělé a neznělé souhlásky,
vysvětlí spodobu znělosti
vyslovuje správně souhláskové
skupiny
označí ve slově hlavní přízvuk
pronáší věty se správnou melodií a
pauzami
rozliší otázku zjišťovací a doplňovací
vymezí pojem jazyk
rozliší spisovný jazyk, nářečí, obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
vysvětlí pojem jazykověda a uvede
některé její složky
používá jazykové příručky / PČP,
SSČ, SMČ/, orientuje se v nich,
vyhledá požadovanou
informaci, účelně je využívá dle
vlastní potřeby
vyplní jednoduché tiskopisy
vyřídí vzkaz
sestaví inzerát, odpověď na něj
rozliší zprávu a oznámení, samostatně
napíše zprávu nebo oznámení

Rozvíjející větné členy
 předmět, příslovečné určení,
přívlastek
 stavba věty jednoduché
 tvoření věty jednoduché
Věta jednoduchá a souvětí
 spojovací výrazy
 tvoření souvětí

Zvuková stránka jazyka
 znělé a neznělé souhlásky, spodoba
 souhláskové skupiny
 slovní přízvuk
 zvuková stránka věty
 druhy otázek

Obecné výklady o jazyce
 jazyk
 útvary českého jazyka
 jazykověda a její složky
 jazykové příručky

Jednoduché útvary
 tiskopisy
 vzkaz
 inzerát
 zpráva
 oznámení
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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-9-1-08
- 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-9-1-04
- dorozumívá se kultivovaně,
výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační
situaci
-

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-9-1-10
- 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

-

vyhledá základní myšlenky textu
pořídí výpisky a výtah z časopisu,
učebnice, četby

Hlavní myšlenky textu
 výpisky a výtah

-

dorozumívá se kultivovaně a výstižně
vede telefonický rozhovor
uvede rozdíly mezi soukromým a
úředním dopisem
napíše dopis se všemi formálními
náležitostmi
napíše SMS, e-mail, odpoví na ně
sestaví popis /předmětu, místnosti,
bytu, osoby/ podle zvoleného
pořádku
popíše děj podle obrázku
popíše zhotovení jednoduchého
výrobku, přípravu pokusu

Komunikace
 telefonování
 dopisy
 SMS,e-mail

reprodukuje přečtený příběh
dokončí příběh
zpracuje osnovu textu
napíše samostatně vypravování
s využitím vhodných jazykových
prostředků

Vypravování
 ústní – reprodukce, dokončení
příběhu
 osnova vypravování
písemné – vlastní tvorba

-

-

-



Popis
 postup při popisu
 děj
 pracovní postup
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ČJL-9-3-06
- rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele
ČJL-9-3-04
- tvoří vlastní literární text podle
svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární
teorie
ČJL-9-3-06
- rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele

-

rozliší poezii a prózu
uvede základní znaky poezie a prózy
uvede v básni sloku, verš, rým
personifikaci
vytvoří báseň na určité téma

Poezie a próza
 znaky
 sloka, verš, rým, personifikace

pozná pohádku podle jejích
základních znaků
rozliší klasickou a umělou pohádku
uvede některé sběratele a
autory pohádek
pozná báji podle jejích základních
znaků
přečte si ukázky bájí a biblických
příběhů

Pohádka
 klasická, umělá
 sběratelé, autoři

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

-

Pověst
 druhy
 autoři

-

pozná pověst podle základních znaků
přečte si vybrané pověsti a zařadí je
k příslušnému druhu
uvede některé autory pověstí

ČJL-9-3-06
- rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele
ČJL-9-3-04
- tvoří vlastní literární text podle
svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární
teorie
ČJL-9-3-01
- uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a

-

pozná bajku podle typických znaků
vyvodí z textu morální ponaučení
uvede některé autory bajek
vytvoří vlastní bajku

Bajka
 morální ponaučení
 autoři

-

popíše hlavní postavy, prostředí, děj

Příběhy
 hlavní postava, prostředí,děj

-

-

-

Bájesloví
 báje, biblické příběhy
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jazyk literárního díla a vlastními
slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03
- formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby, návštěvy divadelního
nebo filmového představení a
názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-01
- uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními
slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-09
- vyhledává informace v různých
typech katalogů, v knihovně i v
dalších informačních zdrojích

-

navštíví filmové nebo divadelní
představení, zhodnotí je vlastním
názorem

Divadlo, film

-

čte s porozuměním
reprodukuje přečtený text
přednese vybrané básně
odpoví na otázky k přečtenému textu
vytvoří ilustraci k literární ukázce
vyjádří vlastní názor na základě
přečteného
posoudí vztah literatury k životu
připraví si zadané projekty
připraví si referáty z vlastní četby
využívá školní knihovnu

Práce s literárním textem
 čtenářské strategie
 vybrané literární ukázky

-
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7. ročník

Očekávané výstupy z RVP

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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

-

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

ČJL-9-2-02
- rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a

-

-

Učivo

Průřezová témata

správně třídí slovní druhy, tvoří a
vědomě používá spisovné tvary
rozliší slovesný tvar v činném a trpném
rodě
převede sloveso ve větě z činného do
trpného rodu a naopak
tvoří a používá příslovce včetně
stupňovaných tvarů
rozliší a užívá ve větě příslovečnou
spřežku a předložkovou vazbu
vyhledá všechny neohebné slovní druhy
vhodně používá neohebné slovní druhy
definuje slovo a určí jeho významy
vysvětlí pojem sousloví, vyhledá ho
v textu
vyhledá rčení a vysvětlí význam
běžných rčení
rozlišuje a vyhledává slova
jednoznačná, mnohoznačná
ke zjištění významu slov používá SSČ
vysvětlí pojmy synonyma, antonyma,
homonyma a uvede příklady
nahrazuje slova synonymy
rozezná v textu odborné názvy a zařadí
je do příslušného oboru

Druhy slov
 slovesa
 slovesný rod
 příslovce
 stupňování
 příslovečná spřežka
 neohebné slovní druhy

VMEGS – Objevujeme Evropu a svět

vyjmenuje způsoby obohacování slovní
zásoby
chápe základní pravidla slovotvorby
rozpozná různé způsoby tvoření slov

Způsoby obohacování slovní zásoby
 tvoření slov
 odvozování

Nauka o slově
 slovo a jeho významy
 sousloví
 rčení
 slova jednoznačná a
mnohoznačná
 synonyma, antonyma,
homonyma
 odborné výrazy
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zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve
frazémech

-

-

odvozuje podstatná jména, přídavná
jména a slovesa pomocí přípon a
předpon
uvádí přechýlené názvy



rozlišuje druhy vět podle postoje
mluvčího
vyhledá v textu větu jednočlennou,
dvojčlennou a větný ekvivalent

Druhy vět

přechylování

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

-

určí ve větě základní větné členy

Základní větné členy

-

vyhledá předmět a určí pád
vyhledá a určí jednotlivé druhy
příslovečného určení
vyhledá a určí různé typy přívlastku
vyhledá a určí doplněk a přístavek
rozpozná v jednoduchých souvětích
hlavní a vedlejší věty
nahradí větný člen vedlejší větou
pozná a určí druh vedlejší věty (s
pomocí přehledu vedlejších vět)
vytvoří požadovaný druh vedlejší věty
sestaví osnovu vypravování
vypravuje samostatně příběh, dovede
svým vypravováním zaujmout
užívá jazykové prostředky k oživení
vypravování

Rozvíjející větné členy
 předmět,příslovečné
určení,přívlastek
 doplněk, přístavek

rozliší popis statický a dynamický
seřadí logicky popisované části
popíše přehledně a názorně fáze
postupu, využívá odborné výrazy

Popis
 logický postup
 popis pracovního postupu
 charakteristika

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

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-9-1-09
- uspořádá informace v textu s
ohledem na jeho účel, vytvoří

-

-

-

Souvětí
 věta hlavní a vedlejší
 druhy vedlejších vět

Vypravování
 osnova
 jazykové prostředky
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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-9-1-08
- 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-9-1-10
- 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-9-3-06
- rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele



-

rozliší charakteristiku vnější a vnitřní
sestaví charakteristiku osoby s využitím
vhodných jazykových prostředků
vyhledá jazykové prostředky, které
vyvolávají citovou působivost textu
napíše vlastní líčení

-

formuluje hlavní myšlenky textu
zpracuje výtah z odborného textu

Výtah

-

seznámí se zásadami administrativního
stylu
sestaví životopis a žádost

Administrativní styl
 životopis, žádost

-

komunikuje kultivovaně a výstižně, volí
jazykové prostředky přiměřené
komunikační situaci

Komunikace

-

vyhledá ve slovníku a vysvětlí
pojmy:epos, mýtus a uvede
konkrétní
příklady
těchto
literárních žánrů

Epos, mýtus

-

-

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

-

prohloubí a rozšíří znalosti o pohádkách
a pověstech čtením a rozborem dalších
ukázek

Pohádky, pověsti

-

vyvodí hlavní znaky balady na základě
přečtených ukázek
rozliší v básni epické a lyrické části

Balada
 hlavní znaky
 lyrické a epické části

-

pozná některé druhy lyriky
vyhledá základní motiv básně
pozná v básni metaforu, metonymii a
personifikaci

Lyrika
 hlavní motiv
 básnické prostředky

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

-

na základě četby vyvodí znaky povídky
pozná různé druhy povídek
uvede některé autory povídek

Povídka
 druhy
 autoři

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

-

vysvětlí pojem sci-fi, přečte si vybrané
ukázky

Sci-fi

-

čte a provádí rozbor ukázek
dobrodružné literatury a literatury pro
děti

Dobrodružná literatura, literatura
pro děti

-
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ČJL-9-3-03
- formuluje ústně i písemně dojmy
ze své četby, návštěvy divadelního
nebo filmového představení a
názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-01
- uceleně reprodukuje přečtený
text, jednoduše popisuje strukturu
a jazyk literárního díla a vlastními
slovy interpretuje smysl díla

-

zhlédne divadelní nebo filmové
představení a zhodnotí ho vlastním
názorem

Divadlo, film

-

Práce s literárním textem
 čtenářské strategie
 vybrané literární ukázky

ČJL-9-3-03
- formuluje ústně i písemně dojmy
ze své četby, návštěvy divadelního
nebo filmového představení a
názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-09
- vyhledává informace v různých
typech katalogů, v knihovně i v
dalších informačních zdrojích

-

čte s porozuměním
naslouchá ukázce umělecké literatury
reprodukuje přečtený / vyslechnutý/
text
přednese vybrané básně a ukázky z
balad
odpoví na otázky k přečtenému textu
vytvoří ilustraci k přečtené ukázce
vyjádří vlastní názor na základě
přečteného
posoudí vztah literatury k životu
připraví si zadané projekty
připraví si referáty z vlastní četby
využívá školní knihovnu

-

-
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8. ročník

Očekávané výstupy z RVP

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČJL-9-2-04
- správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-03
- samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a
příručkami
ČJL-9-2-01
- spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova
ČJL-9-2-04
- správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
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

-

zařadí k vzorům obecná slova
přejatá
vyhledá odchylky skloňování
některých obecných i vlastních
jmen cizího původu od skloňování
slov domácích
doplní do textu správné tvary
obecných i vlastních jmen cizího
původu s využitím gramatických
příruček a přehledů
píše a vyslovuje správně běžně
užívaná slova přejatá
vysvětlí pojmy: vid dokonavý a
nedokonavý, vidová dvojice
určí slovesný vid
doplní vidovou dvojici
vyjmenuje způsoby obohacování
slovní zásoby
tvoří nová slova odvozováním,
skládáním, zkracováním
vyhledá v textu sousloví uvede
některá slova přejatá
vysvětlí význam běžně užívaných
přejatých slov
vyhledá v SSČ nebo SCS neznámé
významy přejatých slov
aplikuje pravopisná pravidla
v písemném projevu
využívá poznatků o jazyce ke
gramaticky a věcně správnému
písemnému projevu

Učivo

Průřezová témata

Slova přejatá
 skloňování
 správné tvary
 pravopis a výslovnost

VMGES – Objevujeme Evropu a svět

Slovesný vid
 dokonavý a nedokonavý
 vidové dvojice
Způsoby obohacování slovní zásoby
 tvoření slov
 sousloví
 slova přejatá
 užívání jazykových příruček

Pravopisná pravidla
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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-9-2-05
- využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů
podle komunikační situace

-











ČJL-9-1-05
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru

-

rozliší větu jednočlennou,
dvojčlennou a větný ekvivalent
převede větu jednočlennou na
dvojčlennou a naopak
určí a vyhledá ve větě všechny
větné členy
určí jednotlivé druhy vedlejších vět,
vytvoří požadovaný druh vedlejší
věty
vyhledá spojovací výrazy, nahradí
je jinými stejné platnosti
rozliší souvětí souřadné a podřadné
vyjmenuje významové poměry
mezi větami a větnými členy
rozpozná několikanásobný větný
člen a určí významový poměr mezi
jeho členy
určí významový poměr mezi
hlavními větami
rozezná souřadně spojené vedlejší
věty a určí významový poměr mezi
nimi
ovládá interpunkci na základě
poznatků ze skladby
využívá poznatků ze skladby při
tvorbě jazykových projevů

Věta a souvětí
 věta jednočlenná, dvojčlenná, větný
ekvivalent
 větné členy
 druhy vedlejších vět
 souvětí souřadné a podřadné
 významové poměry
 několikanásobné větné členy
 souřadné spojení hlavních vět
 souřadné spojení vedlejších vět
 interpunkce

vyjmenuje slovanské jazyky a
rozdělí je do skupin
odliší spisovnou a nespisovnou
češtinu
převede krátký úryvek nářečí do
spisovné podoby
vyjmenuje některé útvary českého
jazyka a zdůvodní jejich užití
vysvětlí pojem jazyková kultura
uvede některé české jazykovědce

Slovanské jazyky
Útvary českého jazyka
 spisovná a nespisovná čeština
 užití
 jazyková kultura
 jazykovědci
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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-9-1-08
- 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

-

rozliší jednotlivé jazykové styly
podle jejich základních znaků

Jazykové styly

-

rozliší jednotlivé slohové útvary
vyhledá příklady v literatuře

-

vyhledá a formuluje vlastními slovy
hlavní myšlenky odborného textu
sestaví osnovu textu
pořídí výpisky z odborného textu
napíše výtah z odborného textu /z
učebnice jiného předmětu,
z časopisu/
využívá citace

Práce s odborným textem
 hlavní myšlenky
 osnova
 výpisky
 výtah
 citáty

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-9-1-08
- využívá základy studijního čtení –
vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu; samostatně

-

vyvodí hlavní jazykové prostředky
výkladu
uvede rozdíly mezi psaným a
mluveným výkladem
sestaví osnovu výkladu
uspořádá získané informace
s ohledem na jejich účel
formuluje myšlenky v logickém
sledu
využije své znalosti a dovednosti
k vytvoření výkladu

Výklad
 písemný, ústní
 osnova
 logické uspořádání myšlenek

pojmenuje lidské vlastnosti a
schopnosti
rozliší charakteristiku vnější a
vnitřní
rozliší charakteristiku přímou a
nepřímou

Charakteristika literární postavy
 vnitřní a vnější
 přímá a nepřímá
 jazykové prostředky
 charakteristika v umělecké
literatuře

Slohové postupy a útvary

-

-

-

-
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připraví a s oporou o text přednese
referát
ČJL-9-1-09
- uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, vytvoří koherentní text s
dodržováním pravidel mezivětného
navazování
ČJL-9-1-10
- využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů

-

ČJL-9-1-02
- rozlišuje subjektivní a objektivní
sdělení a komunikační záměr partnera
v hovoru
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-9-1-01
- 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

-

-

-

-

vyhledá jazykové prostředky
charakteristiky a využije je
k vlastnímu projevu
vyhledá v umělecké literatuře
charakteristiku postav
napíše charakteristiku literární,
filmové postavy

rozliší subjektivní a objektivní
sdělení
vyhledá jazykové prostředky líčení
vytvoří vlastní líčení na základě
svých dispozic a osobních zájmů

Subjektivně zabarvený popis
 jazykové prostředky

vyvodí hlavní znaky úvahy na
základě přečtených ukázek
rozliší některé druhy úvahy
vyjádří vlastní postoj ke
sdělovanému obsahu
napíše vlastní úvahu na základě
svých zkušeností

Úvaha
 hlavní znaky
 druhy
 vlastní názor
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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
ČJL-9-3-05
- rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží
argumenty

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

rozliší literární druhy podle
jazykových prostředků i formálních
náležitostí
přiřadí vybrané literární ukázky
k literárním žánrům, vyvodí jejich
základní znaky
vytvoří ve skupině dramatizaci
literárního textu
rozliší literaturu věcnou a
uměleckou
rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní

Literární druhy a žánry
 literární druhy
 literární žánry - znaky
 literatura věcná a umělecká
 literatura hodnotná a konzumní

uvede nejstarší památky světové
literatury, jejich žánry a autory,
přečte některé ukázky
uvede důležitá historická období a
jejich nejvýznamnější literární
představitele
vyvodí na základě přečtených
ukázek hlavní znaky literatury
v daném období
uvede nejstarší památky české
literatury, jejich žánry a autory,
přečte některé ukázky
posoudí úlohu lidové slovesnosti
v české literatuře pobělohorského
období
zhodnotí význam národního
obrození ve vývoji české literatury,
uvede významné představitele,
přečte ukázky

Hlavní vývojová období literatury
 starověká literatura
 renesanční, barokní, klasická,
romantická literatura, kritický
realismus
 nejstarší památky české literatury
 lidová slovesnost
 česká literatura v době národního
obrození
 česká literatura 19. století
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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-9-3-08
- porovnává různá ztvárnění téhož
námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování
ČJL-9-3-09
- vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších
informačních zdrojích

-

porovná českou a světovou
literaturu 19. století
uvede nejvýznamnější
představitele české literatury 19.
Století
rozpozná základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
formuluje ústně i písemně dojmy
z četby
reprodukuje přečtený text
vyjádří svými slovy hlavní myšlenku
díla
popíše jednoduše strukturu a jazyk
literárního díla
rozpoznává základní rysy
uměleckého slohu
vyjádří vlastní názor na základě
přečteného
posoudí vztah literatury k životu
vytvoří vlastní literární text podle
svých schopností
přednese vybrané literární ukázky
podílí se na realizaci zadaných
projektů
připraví si referáty o vybraných
autorech
porovná literární, dramatické,
filmové zpracování téhož námětu
využívá školní knihovnu
využívá internet

Práce s literárním textem
 vybrané literární ukázky
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9. ročník

Očekávané výstupy z RVP

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČJL-9-2-01
- spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova

-

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

-

-

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-9-2-05
- 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

-

-

Učivo

ovládá systém českých hlásek
uplatňuje v mluveném projevu
hlavní zásady spisovné výslovnosti
a zvukové podoby věty
třídí slovní druhy, vhodně je
používá v jazykových projevech
rozlišuje druhy podstatných jmen
určuje mluvnické kategorie
ohebných slovních druhů
vyhledá v textu přechodníky a za
pomoci přehledu rozliší nebo
vytvoří jejich tvary
třídí slovesa do slovesných tříd
užívá různé druhy příslovcí
k vyjádření okolností děje
vysvětlí funkci předložek a spojek
v jazykovém projevu a vhodně je
využívá
rozliší jednotlivé části slova
ovládá zásady tvoření českých slov

Zvuková stránka jazyka
 hlásky
 spisovná výslovnost

vysvětlí pojem slovní zásoba
rozliší aktivní a pasivní slovní
zásobu
využívá aktivní slovní zásobu
k výstižnému
vyjadřování ozliší jednotlivé vrstvy
slovní zásoby a zdůvodní užití slov
pracuje s odborným textem

Slovní zásoba
 aktivní a pasivní
 rozvrstvení slovní zásoby
 odborné texty

Průřezová témata

Druhy slov
 ohebné
 neohebné

Nauka o tvoření slov
 stavba slova
 slovotvorný rozbor
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-

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-9-2-05
- využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů
podle komunikační situace
ČJL-9-2-07
- v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i
souvětí
ČJL-9-2-03
- samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a
příručkami
ČJL-9-2-08
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a
obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-05
- využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů
podle komunikační situace

-

-

-

-

-

vyhledává neznámé výrazy ve
slovníku
vyslovuje správně a užívá vhodně
cizí slova
rozvíjí logické myšlení při tvoření a
rozboru vět
vysvětlí pojmy výpověď a věta
rozlišuje druhy vět, druhy souvětí
vysvětlí valenci slovesa
rozumí formálním vztahům ve větě
pojmenuje a vyhledá případy, kdy
se ve větě jednoduché píše čárka
rozlišuje přímou a nepřímou řeč
tvoří věty podle pravidel slovosledu
formuluje složitější myšlenky,
porozumí složitějším sdělením

Skladba
 rozbor a tvoření věty
 věta a výpověď
 druh souvětí, druhy vět
 valence
 formální vztahy
 čárka ve větě jednoduché
 přímá a nepřímá řeč
 tvoření složitých souvětí

aplikuje zásady pravopisu
lexikálního, tvaroslovného,
syntaktického ve všech situacích
včetně tvorby vlastního projevu
užívá v praxi obecné zásady pro
psaní velkých písmen u vlastních
jmen a názvů, zkratek, na začátku
větných celků, k vyjádření úcty
používá jazykovou příručku PČP
k ověření správnosti
rozliší útvary jazyka
převede nespisovný projev do
spisovné češtiny
vybírá pro vlastní projev vhodné
spisovné či nespisovné prostředky
a zdůvodní jejich výběr
vyjmenuje slovanské jazyky, rozdělí
je do skupin

Pravopis
 pravopisná pravidla
 psaní velkých písmen
 Pravidla českého pravopisu

Obecné výklady o jazyce
 útvary českého jazyka
 slovanské jazyky, indoevropské
jazyky
 vývoj českého jazyka
 jazyková kultura
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-

ČJL-9-1-01
- odlišuje ve čteném nebo slyšeném
textu fakta od názorů a hodnocení,
ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-08
- využívá základy studijního čtení –
vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu; samostatně
připraví a s oporou o text přednese
referát
ČJL-9-1-09
- uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, vytvoří koherentní text s
dodržováním pravidel mezivětného
navazování
ČJL-9-1-10
- využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů

-

-

vyhledá na mapě další skupiny
evropských jazyků a zařadí do
skupin jazyky, které se učí
uvede nejdůležitější etapy vývoje
českého jazyka
vyhledá v ukázkách některé změny,
které ve vývoji jazyka probíhaly
chápe pojem jazyková kultura
dorozumívá se kultivovaně a
výstižně
pozná výklad podle hlavních znaků
sestaví osnovu výkladu
osvojí si základy studijního čtení
formuluje hlavní myšlenky textu
uspořádá informace z textu
s ohledem na jeho účel
porovnává informace z různých
zdrojů
odlišuje fakta od názorů a
hodnocení
ověřuje fakta v jiných informačních
zdrojích

vyhledá v literatuře /věcné i
umělecké/ různé druhy popisu
uvede základní znaky popisu
pracuje s odborným popisem
vytvoří popis pracovního postupu
s využitím odborných výrazů
popíše vybrané umělecké dílo

Výklad
 osnova
 studijní čtení
 hlavní myšlenky textu
 porovnávání a ověřování informací

Popis
 druhy
 jazykové prostředky
 pracovní postup
 umělecké dílo
 subjektivně zabarvený popis
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ČJL-9-1-02
- rozlišuje subjektivní a objektivní
sdělení a komunikační záměr partnera
v hovoru

-

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-9-1-10
- 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-9-1-10
- 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-9-1-06
- v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá

-

-

rozliší subjektivní a objektivní
vyjádření
vyhledá v uměleckém popisu
typické znaky líčení
vytvoří na základě svých dispozic
subjektivně zabarvený popis
s využitím typických jazykových
prostředků
uvede základní znaky
charakteristiky
pojmenuje kladné i záporné
vlastnosti
zaujme postoj k jednání chování lidí
v určitých situacích
rozliší přímou a nepřímou
charakteristiku
vytvoří charakteristiku vybrané
osoby nebo literární postavy
reprodukuje přečtený příběh
vypravuje výstižně vlastní zážitky
napíše samostatně vypravování
s využitím vhodných jazykových
prostředků
rozliší různé typy vypravování na
příkladech z literatury
uvede znaky úvahy na základě
ukázek
srovná úvahu s výkladem
zamýšlí se nad určitým problémem,
zaujímá k němu vlastní postoj
napíše úvahu na vybrané téma
vyhledá v ukázce základní znaky
proslovu
uvede výhody mluveného projevu
vytvoří a přednese vlastní proslov

Charakteristika
 znaky
 přímá a nepřímá

Vypravování
 ústní
 písemné – vlastní tvorba
 postupná dějová linie, retrospektiva

Úvaha
 znaky

Proslov
 mluvený projev
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verbálních, nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07
- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu

-

-

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

-

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

-

-

zhodnotí proslov spolužáka
z hlediska obsahu a působivosti
mluveného projevu
osvojí si základní pravidla pro
vedení diskuse
přispívá svým názorem k diskusi ve
skupině
využívá zásady komunikace a
pravidla vedení dialogu
prosazuje vhodně a kultivovaně
svůj názor
rozlišuje základní funkční styly a
vhodně je využívá
rozliší a vytvoří některé útvary
publicistického stylu
formuluje vlastní názory
k mediálním sdělením
zaujme kritický postoj
k manipulativní komunikaci
v médiích
podílí se na vytvoření třídního
časopisu
uvede základní znaky literatury na
přelomu století
vyhledá prvky impresionismu a
symbolismu v ukázkách z díla
českých básníků
uvede základní literární směry 20.
století
uvede nejvýznamnější
představitele české literatury 20.
století, na základě přečtených
ukázek je zařadí k literárním
směrům

Diskuse

OSV – Sociální rozvoj (Komunikace)

Funkční styly
 publicistický
 mediální sdělení

MEV – Produktivní činnosti (Tvorba
mediálního sdělení)
MEV – Receptivní činnosti (Vnímání
autora mediálního sdělení)
MEV – Receptivní činnosti
(Interpretace vztahu mediálního
sdělení a reality)
MEV – Produktivní činnosti (Práce
v realizačním týmu)

Hlavní vývojová období literatury
 literatura na přelomu století
 literární směry 20. století
 česká literatura 20. století
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-

ČJL-9-3-03
- formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby, návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na
umělecké dílo
ČJL-9-3-01
- uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-08
- porovnává různá ztvárnění téhož
námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování
ČJL-9-3-04
- tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených
znalostí základů literární teorie
ČJL-9-3-05
- rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží
argumenty
ČJL-9-3-09
- vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších
informačních zdrojích

-

-

-

-

rozpozná základní rysy výrazného
individuálního stylu některých
českých autorů
formuluje ústně i písemně dojmy
z četby
reprodukuje přečtený text
vyjádří svými slovy hlavní myšlenku
díla
popíše jednoduše strukturu a jazyk
literárního díla
rozpoznává základní rysy některých
literárních směrů
vyjádří vlastní názor na základě
přečteného
vytvoří vlastní literární text podle
svých schopností
podílí se na realizaci zadaných
projektů
připraví si referáty o vybraných
autorech, zapracuje do nich
přednes ukázek z jejich tvorby
porovná literární, dramatické,
filmové zpracování téhož námětu
rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží
argumenty
vyhledá informace v různých
typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích
využívá internet

Práce s literárním textem
 vybrané literární ukázky
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5.1.2. Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
RVP ZV. Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk pomáhá žákovi snižovat jazykové bariéry a přispívá tak
ke zvýšení mobility žáka v jeho osobním životě, v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění.
Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich kulturní tradice.
Prohlubuje žákovo vědomí důležitosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří
podmínky pro spolupráci.
V prvním období (3. – 5. ročník) představuje výuka anglického jazyka úvod do cizojazyčného
vzdělávání. Cílem je především vzbudit zájem dětí o studium anglického jazyka a vytvořit kladný vztah
k tomuto předmětu. Důraz je kladen na osvojení zvukové podoby jazyka a uvědomování si vztahů mezi
zvukovou a grafickou podobou jazyka. Výklad gramatického systému je omezen na nezbytné minimum.
Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Na
konci tohoto období by žáci měli dosáhnout úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky.
Ve druhém období (6.-9. ročník) jde již o osvojování anglického jazyka jako prostředku
dorozumívání a získávání dalších poznatků. Cílem je rozvoj všech řečových dovedností, čtení a psaní.
Ve výuce jsou více využívány autentické materiály (časopisy, knihy, filmy). Upřednostňuje se skupinové
vyučování a podporuje se další rozvíjení komunikativních dovedností žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Ve výuce anglického jazyka na ZŠ se využívají prvky systému „Evropské jazykové portfolio“.
Získávání praktických dovedností žáka je zaměřeno na 5 základních oblastí cizího jazyka - poslech,
rozhovory, samostatný ústní projev, čtení a psaní.
a) Tématické celky
Receptivní řečové dovednosti



žáci čtou plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu, rozumí jejich obsahu s
využitím vizuální opory
rozumí jednoduché konverzaci a odvodí význam nových slov z kontextu textu

Produktivní řečové dovednosti




žáci sestaví ústní i písemné sdělení týkající se situací souvisejících s probíranými tématickými
okruhy
žáci tvoří a obměňují věty a texty
reprodukují obsah přiměřeného textu a konverzace
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žáci si vyžádají jednoduché informace

Interaktivní řečové dovednosti
 žáci se jednoduchým způsobem domluví v běžných každodenních situacích
b) Časová dotace
Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

1.

časová dotace -

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
V předmětu Anglický jazyk jsou realizována průřezová témata „Osobnostní a sociální výchova“,
„Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ a „Multikulturní výchova“.
Výuka probíhá ve školní budově, v kmenových třídách.

63

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o

Vedeme žáky k pochopení důležitostí komunikovat anglicky pro další studium i praktický život
Učíme žáky propojovat probraná témata a jazykové jevy
Podporujeme samostatně vyhledávání nástrojů k odstraňování problémů při komunikaci v
angličtině

Kompetence k řešení problémů
o
o
o
o

Učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
Učíme žáky nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem
Učíme žáky opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba
Podporujeme týmovou práci při řešení problémů

Kompetence komunikativní
o
o
o
o
o

Vedeme žáky k porozumění jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
Učíme žáky zformulovat jednoduché myšlenky anglicky
Učíme žáky rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce
Podporujeme využívání dovedností osvojených v anglickém jazyce k navázání kontaktu či
vztahu
Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace

Kompetence sociální a personální
o
o
o

Učíme žáky vyžádat a poskytnout pomoc, radu v jednoduchých situacích
Učíme žáky spolupracovat v anglicky mluvící skupině na jednoduchém úkolu
Podporujeme dodržování zásady slušného chování v anglicky mluvícím prostředí

Kompetence pracovní
o
o
o

Vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem
Motivujeme žáky k využívání anglického jazyka, k získávání informací z různých oblastí
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci

Kompetence občanské
o
o
o

Podporujeme získávání představ o zvycích v anglicky mluvících zemích
Vedeme žáky ke srovnávat ekologické a enviromentální otázky týkající se anglicky mluvících
zemí a ČR
Netolerujeme projevy rasismu, nacionalismu a xenofobie
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Vzdělávací obsah předmětu: Anglický jazyk
3.ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata

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-3-1-05
- 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-3-1-06
- píše slova a krátké věty na základě
textové a vizuální předlohy

Řečové dovednosti
zopakuje a použije slova a slovní
spojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
přiřadí mluvenou a psanou podobu
téhož slova či slovního spojení
rozumí obsahu krátkého
jednoduchého mluveného textu,
který je pronášen pomalu, zřetelně,
s pečlivou výslovností, pokud
má dispozici vizuální oporu
rozumí obsahu jednoduchého
krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu
píše slova a slovní spojení na
základě textové a vizuální předlohy



MKV - Multikulturalita











základní
zvláštnosti
ve
výslovnosti
jednoduchá
slovní
zásoba
z tematických celků
pozdravy
a
rozloučení,
představování se, souhlas a
nesouhlas, záliby, reakce na
pokyny
četba jednoduchých textů
psaní tematické slovní zásoby
otázka,
zápor,
rozkazovací
způsob,
vyjádření
libosti,
nelibosti, dovednosti,
čísla, barvy, osobní zájmena,
sloveso to be
abeceda, hláskování
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4. – 5. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata

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-5-3-01
- 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-5-4-01
- 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

Poslech s porozuměním
rozumí jednoduchým otázkám a
pokynům učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
rozumí slovům a jednouchým
větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí jednoduchému
poslechovému textu, pokud je
pronášen pomalu a zřetelně a má
k dispozici vizuální oporu



VMEGS – Evropa a svět nás zajímá
MKV - Multikulturalita
OSV – Osobnostní rozvoj (Kreativita)
OSV – Sociální rozvoj (Komunikace)

Čtení s porozuměním
vyhledá potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
rozumí jednoduchým krátkým
textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu












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





zvuková a grafická podoba jazyka
– fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
odlišnosti českého a anglického
slovosledu
slovní zásoba – žáci si osvojí a umí
používat základní slovní zásobu
v
komunikačních
situacích
v rámci probíraných tematických
okruhů
práce se slovníkem
mluvnice – základní gramatické
struktury a typy vět (jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění
základní jednoduché použití
přítomného,
budoucího
a
minulého času
popis umístění, určení předmětu
ve třídě, směr, cesta
tvorba
množného
čísla
podstatných jmen, přivlastňovací
a ukazovací zájmena
četba textu z učebnice, vázání
slov
vypravování příběhu, hry
stručná reprodukce čteného a
slyšeného textu
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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

Mluvení
- zapojí se do jednoduchého
rozhovoru
- sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné
otázky pokládá



tematické okruhy – domov,
rodina, škola, volný čas, povolání,
lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy,
bydliště,
dopravní
prostředky, kalendářní rok,
svátky, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny, zvířata, příroda,
počasí,
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6.-7.ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata

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-9-2-01
- zeptá se 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-9-3-01
- vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02
- rozumí krátkým a jednoduchým
textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01
- vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

Poslech s porozuměním
rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká
osvojovaných témat



VMEGS – Evropa a svět nás zajímá
MKV - Multikulturalita



Mluvení
se zeptá na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních a neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
vypráví jednoduchý příběh či
událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života

Čtení s porozuměním
vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým
textům, vyhledá v nich požadované
informace
Psaní:
- vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři









zvuková a grafická podoba jazyka
–
rozvíjení
dostatečně
srozumitelné
výslovnosti
a
schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu slov
osvojené slovní zásoby
slovní zásoba – rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i
písemné komunikaci vztahující se
k
probíraným
tematickým
okruhům
a
komunikačním
situacím; práce se slovníkem
tematické okruhy – domov,
rodina, bydlení, škola, volný čas,
kultura, sport, péče o zdraví,
pocity a nálady, stravovací
návyky, počasí, příroda a město,
nákupy a móda, stručné reálie
zemí příslušných jazykových
oblastí
získání informací o směru a cestě
orientace ve městě, zakoupení
jízdenky, objednávka jídla
četba textů z učebnice s různými
tématy
četba autentického textu
mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
(jsou tolerovány elementární
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CJ-9-4-02
- napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-03
- reaguje na jednoduché písemné
sdělení

-

-

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné
sdělení






chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění)
podmětná otázka, přivlastňovací
zájmena samostatná, neurčitá a
záporná zájmena, větný zápor,
číslovky řadové a násobné
zamýšlená budoucnost, změna
stavu
předpony, přípony
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8.-9.ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata

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-9-2-01
- zeptá se 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-9-3-01
- vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních
autentických materiálech
CJ-9-3-02
- rozumí krátkým a jednoduchým
textům, vyhledá v nich požadované
informace
CJ-9-4-01
- vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

Poslech s porozuměním
rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká
osvojovaných témat



OSV – Ososbnostní rozvoj (Kreativita)
MKV - Multikulturalita


Mluvení
se zeptá na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních a neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech,
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
vypráví jednoduchý příběh či
událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života

Čtení s porozuměním
vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým
textům, vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři







zvuková a grafická podoba jazyka –
rozvíjení dostatečně srozumitelné
výslovnosti a schopnosti rozlišovat
sluchem prvky fonologického
systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní
zásoby
slovní zásoba – rozvíjení dostačující
slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým okruhům
a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
tematické okruhy – domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas, kultura,
sport, péče o zdraví, pocity a
nálady, stravovací návyky, počasí,
příroda, nákupy a móda, společnost
a její problémy, volba povolání,
moderní technologie a média,
cestování, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí
mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
četba textů z oblasti tematických
okruhů
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CJ-9-4-02
- napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-03
- reaguje na jednoduché písemné
sdělení

-

-

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné
sdělení















předložky a spojky ve větách
vedlejších, pravidla pořadí
přídavných jmen, stupňování
přídavných jmen a příslovcí
zdvořilé společenské fráze, způsob
řešení problému, vyjádření
zamýšlené, jisté i obecné
budoucnosti
časování sloves
rozšířené použití základních časů –
přítomný čas prostý, průběhový,
minulý čas prostý, průběhový,
budoucí čas, blízká budoucnost,
předpřítomný čas
určování slovních druhů, stavba
rozvité věty, zájmena v předmětu
četba autentického materiálu,
časopisů, novin a knih souvisejících
s tem. okruhy
jednoduchý strukturovaný životopis
konverzace v rámci tematických
okruhů
popis oblíbené knihy, hlavní
postavy, charakteristika
povahových vlastností

71

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

5.1.3. Ruský jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Ruský jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden z nabízených cizích jazyků v rámci
oboru Další cizí jazyk. Cílem výuky je probuzení zájmu žáka o studium ruského jazyka a vytváření
pozitivního vztahu k němu.Požadavky na vzdělávání ve výuce ruského jazyka směřují k dosažení úrovně
A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat
v nejběžnějších situacích každodenního života.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk je rozvíjen v následujících oblastech:
a) Tématické celky
Poslech s porozuměním


žáci se učí porozumět běžným výrazům a jednoduchým větám

Mluvení



žáci se učí sdělovat ústně základní informace k probíraným tématům
žáci se postupně zapojují do jednoduché konverzace

Čtení s porozuměním


žáci se učí porozumět jednoduchému textu a vyhledat v něm požadovanou informaci



žáci se učí psát jednoduché texty související s probíranými tématy

Psaní

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Ruský jazyk se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník
7.
časová dotace 2h

8.
2h

9.
2h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka předmětu Ruský jazyk probíhá v běžných učebnách nebo v učebně informatiky. Vyučující
vhodně využívá schopností žáků v různých individuálních a skupinových činnostech.

72

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o
o
o

Vedeme žáky k efektivnímu získávání poznatků z různých zdrojů
Motivujeme žáky k jazykovému vzdělávání
Vedeme žáky k sebehodnocení a k práci s chybou
Využíváme slovníky
Rozvíjíme jazykovou paměť

Kompetence k řešení problémů
o
o

Vedeme žáky k orientaci v cizím jazykovém prostředí
Podporujeme tvořivost a samostatnost zadáváním projektů

Kompetence komunikativní
o

Vedeme žáky k praktickému a efektivnímu využívání ústní i písemné komunikace v cizím
jazyce

Kompetence sociální a personální
o
o

Podporujeme práci ve dvojicích a skupinách
Podporujeme vyměňování zkušeností mezi žáky

Kompetence pracovní
o
o

Vedeme žáky k formování pracovních návyků /slovníčky, portfolio, využití slovníků/
Volíme různé formy práce podle povahy zadaných úkolů

Kompetence občanské
o
o

Vedeme žáky k zodpovědnému plnění zadaných úkolů
Vedeme žáky k pochopení tradic jiného národa ve srovnání s českými zvyky
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Vzdělávací obsah předmětu: Ruský jazyk
7. -9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata

DCJ-9-1-01
- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně

-

rozumí jednoduchým pokynům
vyjmenuje hlásky azbuky
rozliší názvy některých věcí ve třídě
přiřadí slyšené výrazy k obrázkům
rozpozná čísla, která slyší
opakuje jednoduchá slova se
správnou výslovností
přednese krátké říkanky a básničky
představí sebe i jinou osobu
pozdraví, poděkuje
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se týkají probíraných
témat
rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech

Úvodní audioorální kurz
 pokyny vyučujícího
 azbuka
 škola, třída
 čísla do 20
 zásady ruské výslovnosti
 přízvuk
 seznámení
 pozdravy, poděkování

VMEGS- Evropa a svět nás zajímá

sdělí jednoduchým způsobem
základní informace k danému
tématu
odpoví na jednoduché otázky k
danému tématu
sestaví jednoduché rozhovory

Mluvení
 moje rodina
 domov
 kamarádi a nejbližší okolí
 škola
 volný čas a zájmy

DCJ-9-1-01
- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně
DCJ-9-1-02
- rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03
- rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-2-02
- sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-2-03

-

-

-

-

Poslech s porozuměním
 zvuková podoba jazyka
 jednoduché pokyny a otázky
 jednoduché poslechové texty
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-

odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky
pokládá
DCJ-9-2-01
- se zapojí do jednoduchých rozhovorů

-

-

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

-

čte jednoduché nápisy, pokyny a
texty
rozumí slovům a větám vztahujícím
se k probíranému tématu
vyhledá ve slovníku neznámé
výrazy
vyhledá v textu požadovanou
informaci
odpoví na otázky k textu
reprodukuje jednoduchý text

-

při rozhovoru správně reaguje

píše správně všechna písmena
azbuky
zapisuje nová slova do slovníčku
doplní do textu požadované slovo
vyplní jednoduchý formulář
napíše jednoduché texty týkající se
probíraných témat
stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení
vytvoří jednoduché projekty o své
rodině, o sobě, o škole, o městě,aj.

 povolání
 kalendářní rok
 jídlo, oblékání, nákupy
 město a doprava
 zvířata, příroda a počasí
 tradice, zvyky, svátky
 zeměpisné údaje
 ruští spisovatelé a umělci
Čtení s porozuměním
 grafická podoba jazyka -písmena
azbuky, slova, pokyny
 práce se slovníkem
 jednoduché texty

Psaní
 grafická podoba -psací písmena
azbuky
 slovní zásoba
 doplnění údajů do formuláře
 jednoduchá sdělení
 projekty k probíraným tématům
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5.1.4. Německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím
procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné
kulturnosti a vyspělosti žáka základní školy. Vzdělávací obsah oboru Německý jazyk přispívá k chápání
a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.
Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Požadavky na vzdělání ve výuce dalšího cizího jazyka směřují k dosažení úrovně A1 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších
situacích každodenního života.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk je členěn do třech tematických celků:
a) Tématické celky
Receptivní řečové dovednosti


žáci se učí porozumět běžným výrazům a jednoduchým větám, správně číst a vyslovovat,
používat slovník

Produktivní řečové dovednosti


žáci se učí sdělovat ústně i písemně základní informace k probíraným tématům



žáci reprodukují obsah jednoduchého textu nebo promluvy

Interaktivní řečové dovednosti


žáci se postupně zapojují do jednoduché konverzace

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Německý jazyk se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník
7.
8.
9.
časová dotace 2h
2h
2h
c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka předmětu Německý jazyk probíhá v běžných učebnách nebo v počítačové učebně. Vyučující
vhodně využívá schopnosti žáků v různých individuálních a skupinových činnostech.
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Výchovné a vzdělávací strategie :
Kompetence k učení
o

Vedeme žáky k efektivnímu získávání poznatků z různých zdrojů

o

Motivujeme žáky k jazykovému vzdělání

o

Vedeme žáky k sebehodnocení a k práci s chybou

o

Využíváme slovníky

o

Rozvíjíme jazykovou paměť

Kompetence k řešení problémů
o

Vedeme žáky k orientaci v cizím jazykovém prostředí

o

Podporujeme tvořivost a samostatnost zadáváním projektů

Kompetence komunikativní
o

Vedeme žáky k praktickému a efektivnímu využívání ústní i písemné komunikace v cizím
jazyce

Kompetence sociální a personální
o

Podporujeme práci ve dvojicích a skupinách

o

Podporujeme vyměňování zkušeností mezi žáky

Kompetence pracovní
o

Vedeme žáky k formování pracovních návyků

o

Volíme různé formy práce podle povahy zadaných úkolů

Kompetence občanské
o

Vedeme žáky k zodpovědnému plnění zadaných úkolů

o

Vedeme žáky k pochopení tradic jiného národa
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Vzdělávací obsah předmětu: Německý jazyk
7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

DCJ-9-1-01
- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně
DCJ-9-1-02
- rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03
- rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
DCJ-9-4-01
- vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
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
DCJ-9-3-03
- rozumí krátkému jednoduchému
textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm
požadovanou informaci

-

-

rozumí jednoduchým pokynům a
reaguje na ně
rozliší názvy některých věcí ve třídě
přiřadí slyšené výrazy k obrázkům
opakuje jednoduchá slova se
správnou výslovností
přednese krátké básničky a říkadla
představí sebe a jinou osobu
používá abecední slovník

Vstupní audioorální kurz
 pokyny vyučujícího
 základní pravidla fonetiky
 pozdravy
 číslovky 0 - 20
 barvy
 škola, třída
 pozdravy, poděkování
 dny v týdnu
 jména

-

čte jednoduché texty
reprodukuje jednoduchý text
odpoví na otázku k textu
chápe základní pravidla tvoření
rozkazu a dokáže jej použít v
jednoduchých větách




-






Průřezová témata

tvoření otázek zjišťovacích
časování pravidelných sloves
v přítomném čase v 1. a 2. osobě
jednotného čísla
slovosled věty oznamovací
vyprávění o sobě
přídavná jména
osobní zájmena
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DCJ-9-4-02
- napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných
témat
DCJ-9-2-03
- odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky
pokládá
DCJ-9-4-02
- napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných
témat
DCJ-9-3-01
- rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-2-01
- se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02
- sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-2-03
- odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky
pokládá

-






pojmenuje tradiční vánoční
předměty
zazpívá vánoční píseň
sestaví jednoduché blahopřání






-

DCJ-9-2-02
- sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,

chápe základní pravidla tvoření
záporu
dokáže jej použít v jednoduchých
větách

-

sestaví jednoduché vyprávění
vyslovuje a čte foneticky správně
sestaví se spolužákem rozhovor
používá základní časové údaje
chápe základní pravidla užití členu
určitého a neurčitého
používá základní fráze pro zjištění,
kdo co dělá
chápe obsah jednoduché
konverzace
hovoří o svých oblíbených
činnostech
posoudí správnost výpovědi
/richtig – falsch/
zeptá se na věk a na takovou
otázku odpoví
rozumí časovým údajům a používá
je
popíše jednoduše osobu
vypráví o zájmech

zápor „kein“ a „nicht“
německý pravopis
jednoduché písemné sdělení o sobě
slovní zásoba na téma moje rodina,
přátelé
jednoduché blahopřání
3. osoba jednotného čísla
pravidelných sloves a slovesa sein
1.,2. a3. osoba jednotného čísla
slovesa mogen
slovní zásoba na téma svátky,
Vánoce








představení členů rodiny
vyprávění obrázkového příběhu
přídavné jméno v přísudku
vazba s „von“
mein – meine, dein – deine
slovní zásoba na téma narozeniny





časové údaje
popis osoby
vyjádření co rád dělá: gern – am
liebsten
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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-9-2-02
- 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-9-2-02
- sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

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

-

vypráví o kamarádovi
používá předložku „um“ v časových
údajích



-

pojmenuje a popíše některé věci
kolem sebe, zvířata
ptá se na předměty
zeptá se, jak se předměty nazývají
německy
přikáže někomu něco






popíše koníčky svých kamarádů
popíše své činnosti během týdne
domluví si telefonicky program
odmítne navržený program
napíše jednoduchý e-mail o sobě





k probíraným tématickým okruhům
vyhledá informace ve vhodném
výkladovém slovníku



-

-

-








vyjádření co rád dělá – slovesa:
spielen a machen
přivlastňovací zájmena sein/ seine,
ihr / ihre

rod podstatných jmen
určitý a neurčitý člen
zápor podstatných jmen
orientace na mapě / sever, jih,
východ, západ/
slovní zásoba na téma škola
časování sloves v přítomném čase
časování slovesa sein
činnosti během týdne, použití
předložky „am“ ve spojení se dny
v týdnu
jednoduchý projekt o sobě
slovní zásoba na téma zájmy,
koníčky
práce s výkladovým slovníkem
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8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

DCJ-9-3-01
- rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-4-02
- napíše jednoduché texty 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-9-2-02
- sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-2-02
- sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-1-01
- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně
DCJ-9-4-02
- napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,

-

-

Učivo

čte jednoduché texty
vyhledá ve slovníku neznámé
výrazy
vytvoří jednoduchou pozvánku
zeptá se na přesný čas a odpoví na
takovou otázku
počítá do sta
ovládá základní matematické
úkony
určí roční období a měsíce



hovoří o cestování
vyjádří cíl cesty
koupí si jízdenku
zajistí si ubytování
napíše jednoduchý pozdrav
z dovolené
sdělí základní údaje o sobě
vyplní dotazník



















Průřezová témata

určování místa a polohy, předložka
„in“ ve 3. pádě
určování času
určování doby a místa, předložky
„am, um, im“
číslovky do 1 000
roční období, měsíce
svátky v roce
množné číslo podstatných jmen

zeměpisné názvy
jízdenky
objednávání ubytování
časování slovesa „ fahren“
podmiňovací způsob slovesa
„mogen“ a vazba „ich mochte“
krátký pozdrav z dovolené
základní údaje o sobě
vyplnění dotazníku
slovní zásoba na téma telefonování,
počítač, cestování, fotografování
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volného času a dalších osvojovaných
témat
DCJ-9-4-01
- vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
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-9-3-02
- 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
DCJ-9-2-03
- odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a podobné otázky
pokládá
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-9-4-02

-

-

popíše místo, kde bydlí
hovoří o bydlení
vyjadřuje představy - „Traumhaus,
Traumzimmer“
orientuje se podle jednoduchého
plánu
zeptá se na cestu
podá informaci o směru
pojmenuje budovy ve městě
vyjádří souhlas a odmítnutí



vypráví o průběhu dne
hovoří o povinnostech a koníčcích
vyjádří, co se smí a nesmí
pojmenuje činnosti ve škole i mimo
ni
hovoří o tom, co kdo má nebo
kupuje
napíše dopis o sobě
hovoří o domácích mazlíčcích
popíše, co kdo dělá na počítači

















způsobová slovesa „ mussen,
konnen, wollen“
rozkazovací způsob – číslo jednotné
i množné
prétritum, préteritum sein
reálie, prázdniny v Rakousku,
Německu, Alpy
slovní zásoba na téma
bydliště,bydlení, cestování, Evropa
a svět

způsobová slovesa „durfen, wissen“
číslice do 1 000 000
stupňování „ gern a gut“
slovní zásoba na téma denní a
týdenní činnosti
užívat 4. pád podstatných jmen
zápor podstatných jmen ve 4. pádě
časovat sloveso haben v přítomném
čase
pojmenovat zvířata
vyprávění o domácích mazlíčcích
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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
-
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9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:
DCJ-9-1-01
- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně
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-9-2-02
- sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-1-01
- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně
DCJ-9-1-02

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- řeší jednoduché situace se
seznamováním
- vyžádá si informace o městě
- studuje plán města
- hovoří o dopravních prostředcích a
o cestování v nich
- využívá média jako zdroj informací

-

-

Učivo





Průřezová témata

předložky se 3. a 4. pádem
stupňování přídavných jmen
jednoduchý popis cesty
slovní zásoba na téma evropské
země, cestování, dovolená,
prázdniny

vyjmenuje části lidského těla
vede rozhovor „ u lékaře“
popíše jednoduchý zdravotní
problém
vyjádří bolest některé části těla



vyjmenuje oblečení a popíše ho
hovoří o počasí
rozumí pravidlům tvoření
vedlejších vět
rozlišuje a chrarakterizuje roční
období
sestaví blahopřání v ústní i písemné
formě k Vánocům, Velikonocům

 vedlejší věty se spojkou „že,
když, protože“

slovesa
s
odlučitelnou
předponou
 skloňování přídavných jmen
 slovní zásoba na téma lidské
tělo, u lékaře, nemoci
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rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-4-02
- 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-9-4-01
- vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
DCJ-9-3-01
- rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02
- rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03
- rozumí krátkému jednoduchému
textu, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm
požadovanou informaci
DCJ-9-2-02
- sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-02
- napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
-

-

-

-

rozumí obsahu a smyslu
autentických materiálů obrazových
a poslechových, časopisů
projevuje pozitivní postoj ke
kulturní rozmanitosti a k tradičním
evropským hodnotám
vyjádří své pocity a názory

 slovní zásoba na téma kultura,
sport, plány do budoucna
 práce s cizojazyčnými časopisy
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volného času a dalších osvojovaných
témat
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5.1.5. Konverzace v anglickém jazyce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Konverzace z anglického jazyka patří do vzdělávacího oboru Jazyk a
jazyková komunikace a vyučuje se jako volitelný předmět. Pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry a
přispívá ke zvýšení mobility žáka v jeho osobním životě, v dalším studiu a v budoucím pracovním
uplatnění. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Výuka je zaměřena na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A2 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen důraz na dialogy, poslech s porozuměním,
samostatný ústní projev, čtení s porozuměním a psaní. Při výuce jsou používány časopisy, jednoduché
autentické texty, audio nahrávky mluveného projevu, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací a
písněmi. Součástí vyučování Konverzace z anglického jazyka je nejen vyučovací hodina, ale i
příležitostné akce jako olympiády, soutěže a projekty.
a) Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah předmětu Konverzace z anglického jazyka je členěn do tematických celků:
Poslech s porozuměním
Samostatný ústní projev
Čtení s porozuměním
Psaní
b) Časová dotace
Vyučovací předmět Konverzace z anglického jazyka se vyučuje s touto týdenní hodinovou
dotací:
ročník

7.

8.

9.

časová dotace

2h

2h

2h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka předmětu Konverzace z anglického jazyka probíhá v učebnách s možností využití interaktivní
tabule, videa, DVD, přehrávačů a CD přehrávačů a ve třídách výpočetní techniky.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o

Vedeme žáky k efektivnímu získávání poznatků z různých zdrojů (knihy, časopisy, internet)
Motivace žáky k celoživotnímu vzdělávání
Učíme žáky zvládat zdánlivě neřešitelné úkoly ( např. poslech mluveného projevu)

Kompetence k řešení problémů
o
o

Učíme žáky uplatňování získaných dovedností k řešení jakéhokoliv problému, kde je nutná
znalost cizího jazyka
Učíme žáky orientace žáka v cizím jazykovém prostředí

Kompetence komunikativní
o
o
o
o

Podporujeme praktické a efektivní uplatňování využívající všech způsobů komunikace v cizím
jazyce
Učíme žáky formulovat a vyjádřit myšlenku tak, aby jí partner rozuměl
Podporujeme rozšiřování slovní zásoby nutné k prezentaci svých názorů a myšlenek
Učíme žáky zvládnutí komunikaci s lidmi z jiných zemí

Kompetence sociální a personální
o

Podporujeme uplatňování individuálních schopností k získávání a prohlubování vědomostí a
dovedností v cizím jazyce

Kompetence pracovní
o
o

Vedeme žáky k účelnému využití vědomostí a znalostí získaných v jiných vzdělávacích
předmětech pro oblast jazyka a komunikace
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci

Kompetence občanské
o
o
o
o
o

Vedeme žáky k zodpovědnému plnění zadaných úkolů
Rozvíjíme schopnost empatie a taktu
Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování, respektování tradic jiných národů
Podporujeme kulturní chování, oblékání, mluvu a zdvořilost
Vedeme žáky k poznávání problémů jiných zemí
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Vzdělávací obsah předmětu: Konverzace v anglickém jazyce
7. – 9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Čtení s porozuměním
- čte texty přiměřeného rozsahu
- vyhledá v textech známé výrazy,
fráze
Poslech s porozuměním
- rozumí obsahu jednoduchých textů
a autentických materiálů
- rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci
Psaní
- sestaví jednoduché písemné (i
ústní) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině,
škole a s probíranými tematickými
okruhy
Samostatný ústní projev
- se jednoduchým způsobem
domluví v běžných situacích
- popíše sebe a rodinu, bydliště
- popíše krátce a jednoduše události
- popíše své záliby a zájmy, aktivity
své zážitky v přítomnosti, minulosti
- popíše plány do budoucna
- získá informace o daném tématu














Průřezová témata

rozšíření slovní zásoby v daných
tematických okruzích
čtení autentických materiálů
poslech audio orálních mluvených
projevů, textů a písní a jejich nácvik,
dramatizace
krátké, jednoduché vzkazy a stručná
sdělení
typy strukturovaného životopisu
dopis, pohlednice, e-mail, sms
příběh v minulém čase
konverzace na daná probíraná
témata
dialogy – dramatizace (v restauraci,
v divadle, v obchodě, cestování,
orientace ve městě)
souvislý ústní projev na dané téma
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5.2. Matematika a její aplikace
Charakteristika vyučovacího předmětu
V základním vzdělávání je vyučovací předmět Matematika chápán především jako aplikace
reálných vztahů v praktickém životě. Je založen na porozumění základním myšlenkovým postupům a
matematickým pojmům. Na 1. stupni převažuje aktivní činnost s matematickými objekty, žáci si
postupně osvojují pojmy, postupy při výpočtech, termíny a symboly pro další využití. Na 2. stupni se
učí řešit problémové úlohy z běžného života, spolupracovat při jejich řešení, vyslovovat hypotézy na
základě zkušenosti či pokusu. Jsou schopni provést rozbor problému, naplánovat jeho řešení, zvolit
vhodný postup k jeho vyřešení a získané výsledky vyhodnotit nebo vhodným způsobem formulovat.
Postupně si osvojují matematické pojmy, algoritmy, symboliku a jejich aplikace.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Na 1. stupni je vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika členěn do čtyř
tematických celků a rozčleněn na 1. a 2. období. ( 1. období : 1. – 3. třída, 2. období : 4. – 5. třída) :
Číslo a početní operace


žáci se učí v oboru přirozených čísel počítat, číst, zapisovat, porovnávat pamětně i písemně,
řešit, tvořit a modelovat úlohy se všemi početními operacemi ( sčítání, odčítání, násobení,
dělení )

Závislosti, vztahy a práce s daty


žáci si postupně osvojují orientaci v čase a převádění jednotek, vyhledávají, sbírají a třídí
informacez běžného života a doplňují, sestavují jednoduché tabulky, diagramy, grafy

Geometrie v rovině a prostoru


žáci se učí rozeznat a pojmenovat základní útvary v rovině i prostoru a jejich konstrukce,
seznámí se s pojmem rýsování, používání vhodných pomůcek a správných postupů při
rýsování

Nestandardní aplikační úlohy a problémy


žáci řeší v 2. období praktické slovní úlohy, magické čtverce, nezávislé na obvyklých
postupech. Učí seprostorové představivosti

Na 2. stupni je vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika rozdělen na čtyři tematické
okruhy :
Číslo a proměnná ( navazuje na tematický okruh 1. stupně Číslo a početní operace )


žáci navazují na aritmetické operace v oboru přirozených čísel a osvojují si operace v oboru
celých, racionálních a reálných čísel s využitím proměnné
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Závislosti, vztahy a práce s daty


žáci rozpoznávají matematické závislosti a změny daného jevu, analyzují je z tabulek,
diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým
předpisem

Geometrie v rovině a prostoru


žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, uvědomují
si vzájemné polohy objektů v rovině i v prostoru, řeší polohové a metrické úlohy a problémy
vycházející z běžných životních situací

Nestandardní aplikační úlohy a problémy



žáci řeší problémové úlohy, kde je nutné uplatnit logické myšlení a jejichž řešení může být do
značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky
úlohy mají za úkol podnítit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Matematika se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací :
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
časová dotace 4h
5h
5h
5h
5h
4h
4h
4h
5h
c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka Matematiky na 1. stupni probíhá ve školní budově, v okolí školy, v přírodě.
Výuka Matematiky na 2. stupni je organizována zpravidla v budově školy. Žáci navíc využívají
prostředků výpočetní techniky ( kalkulátorů, počítačového softwaru, výukových programů ).
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o
o
o
o
o
o

Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ – připravujeme je
na celoživotní učení
Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než
známka na vysvědčení
Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné,klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující
(doplňující)
Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané
hodnoty“
Učíme práci s chybou
Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech –
odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
Rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných
matematických vzorců a algoritmů
U žáků rozvíjíme abstraktní a exaktní myšlení při osvojování a využívání základních
matematických pojmů a vztahů

Kompetence k řešení problémů
o
o
o
o
o
o

Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou – problém není hrozba, ale
výzva“)
Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů
Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů
Rozvíjíme kombinatorické a logické myšlení při řešení problémových úloh
Při řešení problémových úloh učíme žáky provádět rozbor problému a plánu řešení,
odhadování výsledku, volbě správného postupu k řešení problému a vyhodnocování
správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému

Kompetence komunikativní
o
o
o
o

o

Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace
Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
Při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu Matematika, vedeme žáky k tomu, aby
využívali vhodné matematické symboliky, početních operací, algoritmů a správných metod
řešení
Při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu učíme žáky vnímat složitosti reálného světa a
porozumět jim z hlediska matematizace reálné situace, která vede k sestavení
matematického modelu

Kompetence sociální a personální
o
o
o

Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní
spolupráce
Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci
(význam) ostatních členů týmu
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o
o

Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe

Kompetence pracovní
o
o
o

Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky
vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky
Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých
povinností a závazků
Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia
(budoucího povolání)

Kompetence občanské
o
o
o

Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
Kázeňské přestupky řešíme individuálně
Vedeme žáky k věcnému řešení problémů
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Vzdělávací obsah předmětu: Matematika
1. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

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

-

Číslo a početní operace
 číselná osa
 čtení čísel
 zápis
 porovnávání
 rozkládání
 početní operace – sčítání,
odčítání
 užití v praxi – slovní úlohy

M-3-2-03
doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel
M-3-2-01
orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času
M-3-2-02
popisuje jednoduché závislosti z
praktického života

-

vytváří různé soubory s danýmpočtem
prvků
čte, píše a porovnává číslav daném oboru
vyhledává a zobrazuje čísla načíselné ose
v oboru do 20
orientuje se v číselné řadě do20 (hned
před, hned za, před, za)
dočítá do 10, do 20
užívá a zapisuje znaménka<,>,=,+,provádí zpaměti i písemnějednoduché
početní operace (sčítá aodčítá čísla v
oboru 0 – 10, v oboru 10 –20 bez
přechodu přes 10 i s přechodem )
řeší slovní úlohy a sám je tvoří,formuluje
odpově: a) na porovnávání čísel 0 – 20, b)
vedoucí ke sčítání a odčítání v oboru 0 20 bez přechodu
řeší slovní úlohy typu „o více“,„o méně“
rozumí pojmu zvětšujeme,zmenšujeme
rozkládá čísla do 20
doplňuje číselné řady, řetězyv oboru do
20 zpaměti i písemně
doplňuje tabulky, řetězy aposloupnosti
čísel
rozumí pojmu sloupec a řádek
rozlišuje týden – školní týden, rok – školní
rok
rozumí pojmům – vlevo,vpravo, před, za,
nahoře, dole, vpředu,vzadu, uprostřed,
hned před, hned za,pod, nad

Geometrie v rovině a v prostoru
 čára
 základní geometrické útvary

-

-

-

-

-

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

Závislosti, vztahy a práce s daty
 vpravo, vlevo, před, za, hned
před, hnedza
 orientace v čase
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-

-

rozezná, pojmenuje a nakreslí základní
rovinné útvary – trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruh
rozezná, pojmenuje, nakreslí a
vymodeluje jednoduchá tělesa koule,
krychle, kvádr, válec



modelování jednoduchých těles
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2.ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

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

-

čte, zapisuje a porovnává čísla do
100
vytvoří konkrétní soubor (na
počitadle, peníze, čtvercová síť) s
daným počtem prvků do 100
sčítá a odčítá desítky
rozkládá čísla na desítky a jednotky
vyhledá a zobrazí čísla na číselné
ose
orientuje se v číselné řadě do 100
porovnává čísla do 100 a vztahy
zapisuje pomocí symbolů
násobí a dělí v oboru do 50,
násobky 10 ovládá do 100
řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy
sčítá a odčítá v oboru do 100 bez
přechodu
provádí písemné sčítání a odčítání
dvouciferných čísel v oboru
přirozených čísel do 100

Číslo a početní operace
 čtení čísel
 zápis
 číselná osa
 porovnávání
 rozkládání
 početní operace – sčítání, odčítání
 násobilka do 50, násobky 10

OSV- Osobnostní rozvoj (Rozvoj
schopnosti poznávání)

určí časové jednotky hodina,
minuta (sekunda)
čte časové údaje na různých typech
hodin včetně digitálních
sleduje jednoduché závislosti na
čase (změna teploty během dne,
příchod a odchod ze školy, délka
přestávky, doba snídaně, oběda,
večeře, délka spánku)

Závislosti, vztahy a práce s daty
 jednotky času
 slovní úlohy
 využití závorky v příkladu
 tabulky, schémata, magické
čtverce

-

-

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

-
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-

-

M-3-3-02
porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky
M-3-3-01
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci
M-3-3-03
rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině











řeší jednoduché slovní úlohy typu
„o méně“, „o více“, „x krát méně“,
„x krát více“
samostatně řeší příklady s jednou
závorkou
- doplňuje tabulky, schémata s
využitím sloupců a řádků, doplňuje
magické čtverce
rozliší pojem kreslení a rýsování
osvojuje si správné návyky při
rýsování
kreslí křivé a rovnéčáry
rýsuje, měří na cm, porovnává
úsečky
odhaduje délku úsečky
rozliší jednotky centimetr, metr
označí body
poznává geometrická tělesa v praxi
vymodeluje základní rovinné útvary
a jednoduchá tělesa

Geometrie v rovině a v prostoru
 čára nakreslená, narýsovaná
přímka
 bod
 délka úsečky
 odhad úsečky
 porovnávání
 jednotky délky
 geometrická tělesa a jejich použití v
praxi
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3.ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

M-3-1-02
čte, zapisuje a porovnává přirozená
čísla do 1 000, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03
užívá lineární uspořádání; zobrazí
číslo na číselné ose
M-3-1-05
řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

-

Číslo a početníoperace
 čtení trojciferných čísel
 zápis
 číselná osa
 porovnávání
 rozkládání
 zaokrouhlování na 10, 100
 pamětné a písemné sčítání,
odčítání
 automatizace spojů násobilek
 násobení, dělení mimo obor
násobilek
 odhady výsledků řešení

-

-

-

-

počítá po jednotkách, desítkách,
stovkách do 1000
čte a píše trojciferná čísla
vytváří konkrétní soubor s daným
počtem prvků do 1000
vyhledá a zobrazí dvojciferná a
trojciferná čísla na číselné ose
porovnává čísla do 1000
zaokrouhlí čísla na desítky, stovky
rozkládá čísla do 1000 v desítkové
soustavě
sčítá a odčítá násobky čísla sta
zpaměti
písemně sčítá a odčítá 2 trojciferná
čísla a provádí kontrolu výpočtu
používá výrazy sčítanec + sčítanec =
součet menšenec – menšitel =
rozdíl
řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy
k osvojeným početním operacím
dokáže pamětně vynásobit
dvojciferné číslo jednociferným v
jednoduchých příkladech mimo
obor násobilek
dělí dvojciferné číslo jednociferným
mimo obor násobilek a určí neúplný
podíl a zbytek
seznámí se s pojmy dělenec, dělitel,
podíl, neúplný podíl, činitel, součin
provádí samostatně kontrolu svých
početních výkonů

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy
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M-3-2-03
doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel
M-3-2-02
popisuje jednoduché závislosti z
praktického života
M-3-2-01
orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času
M-3-3-02
porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky
M-3-3-01
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci

-

-

-

-

-

-odhaduje předběžné výsledky
řešení
čte a doplňuje tabulky a schémata
dle zadání
popisuje jednoduché závislosti z
praktického života (užívá tabulkové
zápisy v praxi, např. ceny zboží,
vzdálenosti, míry, váhy)
rozlišuje sudá a lichá čísla
provádí jednoduché převody
jednotek času
rýsuje přímky a polopřímky, rýsuje
a měří úsečky s přesností na
milimetry
označí bod, průsečík dvou přímek
(velkým tiskacím písmenem a
přímku malým psacím písmenem)
rozliší rovinné útvary
mnohoúhelník, kružnice
přenáší úsečku na danou
polopřímku
sestrojí úsečku dané délky s užitím
jednotkymilimetr
určí obvod jednoduchých obrazců
sečtením jejich stran
vyznačí rovinné obrazce ve
čtvercové síti
modeluje stavby tvaru
kvádru,krychle podle daného plánu
– užitímstavebnic, krabiček od sýrů
apod.
rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině

Závislosti, vztahy a práce s daty
 tabulky, schémata
 slovní úlohy
 sudá, lichá čísla
 jednotky času

Geometrie v rovině a prostoru
 přímka, polopřímka
 označení bodů, přímek
 vzájemná poloha přímek
 čtvercová síť, rovnoběžky
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4. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

M-5-1-02
provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel
M-5-1-04
řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace v
celém oboru přirozených čísel
M-5-1-03
zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-01
využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení

-

Číslo a početní operace
 čtení
 zápis
 číselná osa
 porovnávání
 rozkládání
 zaokrouhlování
 sčítání, odčítání zpaměti, písemně
 písemné násobení dvojciferným
činitelem
 odhad a kontrola výsledku
 písemné dělení jednociferným
dělitelem
 slovní úloha (zápis, výpočet)
 práce se závorkami

-

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

-

M-5-3-03
sestrojí rovnoběžky a kolmice

-

počítá do 1 000 000 po tisících,
desetitisících, statisících
čte, píše a zobrazuje čísla do
milionu na číselné ose
porovnává čísla do 1 000 000 a řeší
příslušné nerovnice
zaokrouhluje čísla na tisíce,
desetitisíce, statisíce
rozkládá čísla v desítkové soustavě
do 1 000 000
pamětně a písemně sčítá a odčítá
čísla do milionu
násobí písemně dvojciferným
činitelem
dělí písemně jednociferným
dělitelem
provádí odhad a kontrolu svého
výpočtu
řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí
k provádění všech osvojených
početních operací
provádí stručný zápis slovní úlohy
užívá závorky
názorně vyznačí polovinu, třetinu,
čtvrtinu, desetinu celku
pojmenuje části zlomku, určí celek z
daných částí
řeší jednoduché slovní úlohy na
určení poloviny, třetiny, desetiny
daného počtu
určí vzájemnou polohu dvou
přímek

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

Zlomky
 celek, část, zlomek, čitatel,
jmenovatel, zlomková čára
 pojmenování části z celku
 celek z daných částí
 jednoduché slovní úlohy
Geometrie v rovině a prostoru
 poloha dvou přímek
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M-5-3-01
narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-05
rozpozná a znázorní ve čtvercové
síti jednoduché osově souměrné
útvary a určí osu souměrnosti
útvaru překládáním papíru
M-5-3-04
určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
M-5-3-02
sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
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

-

-

-

-

sestrojí rovnoběžku s danou
přímkou
sestrojí kolmici k dané přímce
sestrojí osu úsečky
narýsuje kružnice s daným středem
a poloměrem
sestrojí čtverec a obdélník
pozná a sestrojí pravoúhlý
trojúhelník
pozná souměrný útvar a nakreslí ho
určí osu souměrnosti překládáním,
modelováním
určuje obsah rovinných obrazců
pomocí čtvercové sítě
seznámí se s jednotkami obsahu
mm2, cm2, m2
řeší jednoduché slovní úlohy na
výpočty obsahu obdélníka a čtverce
rozliší na modelech vybraná tělesa










vymýšlí slovní úlohy z praktického
života
cvičí prostorovou představivost –
pohled shora, zpředu, zprava –
nákres do čtvercové sítě
řeší problémové úlohy (místo čísel
písmena, obrázky – počítá s nimi)

Nestandardní aplikační úlohy a
problémy
 slovní úlohy z praktického života
 prostorová představivost
 problémové úlohy

kolmice k dané přímce
osa úsečky
rýsování kružnice (střed, poloměr)
konstrukce čtverce, obdélníka
pravoúhlý trojúhelník
osa souměrnosti
obsah obrazce ve čtvercové síti
slovní úlohy
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5. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

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

-

Číslo a početní operace
 čtení
 zápis
 číselná osa
 porovnávání
 rozkládání
 zaokrouhlování
 sčítání, odčítání zpaměti, písemně
 písemné násobení čtyřciferným
činitelem
 písemné dělení dvojciferným
činitelem
 jednoduché a složené slovní úlohy

-

-

-

M-5-1-08
porozumí významu znaku „−“ pro
zápis celého záporného čísla a toto
číslo vyznačí na číselné ose
M-5-2-02
čte a sestavuje jednoduché tabulky
a diagram
M-5-2-01

-

-

čte a zapisuje čísla větší než milion
zaokrouhluje přirozená čísla s
požadovanou přesností
porovnává přirozená čísla a
zobrazuje je na číselné ose
zapisuje přirozená čísla v
požadovaném tvaru v desítkové
soustavě
sčítá a odčítá přirozená čísla
zpaměti, písemně
užívá písemných algoritmů sčítání
(více sčítanců)
užívá písemných algoritmů
násobení (až čtyřciferných činitelů,
násobí s nulami uprostřed i na
konci)
písemně dělí dvojciferným
dělitelem
samostatně provádí kontroly
výpočtů
řeší a tvoří jednoduché a složené
slovní úlohy (vedoucí k jednomu
nebo dvěma výpočtům
s přirozenými čísly)
porozumí významu znaku „ – „ pro
zápis celého záporného čísla a toto
číslo vyznačí na číselné ose
čte, orientuje se a sestavuje
sloupcový diagram – seznámí se s
pojmem soustava souřadnic

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

Závislosti, vztahy a práce s daty
 soustava souřadnic (jednoduchý
graf)
 orientace v jízdním řádu
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-

vyhledává, sbírá a třídí data

M-5-1-05
modeluje a určí část celku, používá
zápis ve formě zlomku
M-5-1-06
porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným jmenovatelem v oboru
kladných čísel

-

-

sestrojuje a čte jednoduché grafy v
soustavě souřadnic (průběh jízdy
autem, změna teploty,…)
vymýšlí úlohy ze svého okolí
čte jízdní řády
modeluje a určí část celku, používá
zápis ve formě zlomku
porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným jmenovatelem

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

-

přečte zápis desetinného čísla a
vyznačí na číselné ose desetinné
číslo dané hodnoty

M-5-3-03
sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-01
narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02
sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-04
určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu

-

rýsuje rovnoběžky a kolmice daným
bodem
sestrojí rovnostranný a
rovnoramenný trojúhelník¨
používá trojúhelníkovou nerovnost
zapisuje konstrukci trojúhelníku
určí vzájemnou polohu dvou
kružnic
sčítá a odčítá graficky úsečky
určí délku lomené čáry
vypočítá obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran, pomocí
jednoduchého vzorce a převádí
jednotky obsahu mm2, cm2, dm2,
m2, ha, km2

-

Zlomky
 celek, část, zlomek, čitatel,
jmenovatel, zlomková čára
 pojmenování části z celku
 početní operace (sčítání a odčítání)
se zlomky se stejným
jmenovatelem
 celek z daných částí
 jednoduché slovní úlohy
Desetinná čísla
 čtení a zápis desetinného čísla
 vyznačenícelých desetinných čísel
dané hodnoty na číselné ose –
praktické užití ( teploměr)
Geometrie v rovině a prostoru
 rovnoběžky a kolmice
 trojúhelník rovnoramenný,
rovnostranný
 zápis konstrukce trojúhelníka
 poloha dvou kružnic
 grafický součet a rozdíl úseček
 obvod mnohoúhelníka
 obsah, jednotky obsahu a jejich
převod
 prostorová tělesa (určení,
modelování)
 slovní úlohy z praxe
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-

-

M-5-3-05
rozpozná a znázorní ve čtvercové
síti jednoduché osově souměrné
útvary a určí osu souměrnosti
útvaru překládáním papíru
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

-

řeší slovní úlohy na výpočty obsahů
obdélníku a čtverce
určí v prostoru základní útvary –
kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel,
válec
modeluje tělesa
řeší úkoly z praxe na výpočet
povrchu kvádru, krychle sečtením
obsahu jejich podstav a stěn
vytvoří síť pomocí rozložené
krabičky
modeluje tělesa ze sítě – kvádr,
krychle
řeší jednoduché nestandardní úlohy
užívá římské číslice

Nestandardní aplikační úlohy a
problémy
 krychle, kvádr – síť, modelování
 římské číslice
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6. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
-

-

-

-

popíše obor přirozených čísel
porovná a uspořádá čísla podle
velikosti
zaokrouhlí přirozená čísla
provede pamětné i písemné
operace s přirozenými čísly
řeší slovní úlohy z praxe i s několika
operacemi zároveň
užívá logickou úvahu a stručně
zapíše své řešení slovní úlohy
rozezná, pojmenuje a načrtne
základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa a uvede jejich
příklady z běžného života
sestrojí kolmici z bodu k přímce
sestrojí dvě rovnoběžky
sestrojí pomocí kružítka střed
úsečky, osu úsečky
odhadne a změří délku úsečky,
narýsuje úsečku dané délky
vypočítá obvod a obsah čtverce a
obdélníka, aplikuje ve slovních
úlohách z praxe
vypočítá obsah dalších rovinných
útvarů složených ze čtverců a
obdélníků
změří obvod libovolného rovinného
obrazce
názorně vyjádří představu jednotek
délky i obsahu (ukáže, popíše,
přirovná k reálným objektům),
převede jednotky délky i obsahu

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

Shrnutí a opakování učiva 1. – 5.
ročníku
Přirozená čísla a nula
 číselná osa
 porovnávání
 zaokrouhlování
 početní operace
 užití v praxi – slovní úlohy
Základní geometrické útvary v rovině i
prostoru
 rozeznávání geometrických útvarů
 rýsování kolmic, rovnoběžek
 délka, střed a osa úsečky
 obvod a obsah obrazce
 jednotky délky a obsahu
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M-9-3-01
- zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou
symboliku

-

M-9-3-01
- zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou
symboliku
M-9-3-02
- charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary
M-9-3-03
- určuje velikost úhlu měřením a
výpočtem
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-9-3-08
- načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru ve středové a osové

-

narýsuje čárkovanou, plnou a
čerchovanou čáru a určí, ve kterých
případech ji použije
v praxi používá rýsování, klade
důraz na přesnost a čistotu projevu
správně a přesně popíše základní
geometrické útvary matematickou
symbolikou
popíše úhel, vysvětlí, co je velikost
úhlu
rozlišuje jednotky stupeň a minuta
přenese úhel, ověří správnost
řešení
sestrojí různé velikosti úhlů
změří velikost daného úhlu ve
stupních
rozliší druhy úhlů
vyznačí a narýsuje úhel pravý,
přímý, libovolný ostrý a tupý
sestrojí osu úhlu
rozliší dvojice vedlejších a
vrcholových úhlů, určí jejich
vlastnosti a jejich velikosti
rozliší dvojice souhlasných a
střídavých úhlů, určí jejich
vlastnosti a jejich velikosti
sečte a odečte dvojici úhlů i jejich
velikosti
násobí a dělí úhly dané velikosti
dvěma
graficky násobí a dělí úhly libovolné
velikosti dvěma
určí vlastnosti útvarů v osové
souměrnosti
načrtne od ruky osově souměrný
obrázek

Základní pravidla rýsování
 druhy a užití čar
 matematická symbolika
v konstrukčních úlohách

Úhel a jeho velikost
 úhel a jeho přenášení
 jednotka velikosti úhlů ( stupně a
minuty)
 měření velikosti úhlů - úhloměr
 druhy úhlů
 rýsování úhlů
 osa úhlu – konstrukce kružítkem a
pravítkem
 úhly vedlejší a vrcholové, souhlasné
a střídavé
 sčítání a odčítání úhlů (i graficky)
 násobení a dělení úhlů dvěma (i
graficky)

Osová souměrnost
 osová souměrnost
 shodnost geometrických útvarů
 osově souměrné útvary
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souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

-

M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-02
- zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
M-9-1-04
- užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek–část
(přirozeným číslem, poměrem,
zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel

-

-

M-9-3-01
- zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů;

-

narýsuje obraz daného
geometrického útvaru v osové
souměrnosti
rozpozná útvary souměrné podle
osy, určí osu souměrnosti
v grafickém projevu dodržuje
zásady správného rýsování
vysvětlí pojem desetinné číslo,
uvede příklady
přečte a zapíše desetinné číslo
znázorní desetinné číslo na číselné
ose
porovná desetinná čísla pomocí
znamének nerovnosti
zaokrouhlí desetinné číslo s danou
přesností
převede desetinná čísla na zlomky
a obráceně
sečte, odečte, vynásobí desetinná
čísla (písemně, zpaměti)
dělí desetinné číslo číslem
přirozeným a číslem desetinným
(až trojciferným)
matematizuje jednoduché slovní
úlohy z praxe a řeší je
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách
převede jednotky délky, obsahu,
hmotnosti, v oboru desetinných
čísel
rozliší druhy trojúhelníků podle
velikosti vnitřních úhlů (ostroúhlý,
pravoúhlý, tupoúhlý) a podle délek
stran (rovnostranný,
rovnoramenný, obecný)

Desetinná čísla
 čtení a zápis desetinného čísla
 porovnávání s zaokrouhlování
desetinných čísel
 desetinný zlomek a jeho zápis
desetinným číslem
 sčítání a odčítání desetinných čísel
 násobení a dělení desetinného čísla
10, 100, 1 000, …
 násobení desetinných čísel
 dělení desetinného čísla číslem
přirozeným a desetinným
 slovní úlohy z praxe
 využití kalkulátoru při početních
operacích s desetinnými čísly

Trojúhelník
 druhy trojúhelníků, vnitřní a vnější
úhly
 součet velikostí vnitřních úhlů
v trojúhelníku
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využívá potřebnou matematickou
symboliku
M-9-3-02
- charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary
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-9-1-03
- modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel

-

-

M-9-3-09

-

ověří součet velikostí vnitřních úhlů
v trojúhelníku
určí velikost úhlu trojúhelníku,
jsou-li dány velikosti dalších dvou
úhlů trojúhelníku
určí, zda trojúhelník lze sestrojit
užitím trojúhelníkové nerovnosti
sestrojí trojúhelník (zakreslí náčrtek
zadaného úkolu, správně zapíše
konstrukční postup s použitím
matematické symboliky )
sestrojí výšky
sestrojí těžnice, popíše vlastnosti
těžiště
prozkoumá polohu středu kružnice
opsané a vepsané trojúhelníku
sestrojí kružnici opsanou a
vepsanou trojúhelníku
vysvětlí pojmy : násobek, dělitel
určí podle znaků dělitelnosti, čím je
dané číslo dělitelné
použije znaky dělitelnosti k řešení
praktických úloh
vysvětlí pojmy : prvočíslo, číslo
složené, čísla soudělná a
nesoudělná
použije algoritmus rozkladu čísla na
součin prvočísel
určí největší společný dělitel a
nejmenší společný násobek
použije největší společný dělitel a
nejmenší společný násobek
k řešení praktických úloh
nakreslí od ruky krychli a kvádr
narýsuje danou krychli a kvádr ve
volném rovnoběžném promítání







trojúhelníková nerovnost
konstrukce trojúhelníků zadaných
pomocí tří stran
výšky
těžnice, těžiště
kružnice opsaná a vepsaná
trojúhelníku

Dělitelnost přirozených čísel
 násobek a dělitel
 znaky dělitelnosti (2, 3, 4, 5, 6, 9,
10)
 prvočísla a čísla složená rozklad na
prvočinitele
 čísla soudělná a nesoudělná
 největší společný dělitel
 nejmenší společný násobek

Prostorové útvary – krychle a kvádr
 volné rovnoběžné promítání
 sítě
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určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-10
- odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
M-9-3-11
- načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
M-9-3-13
- analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu

-

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

-

-

-

-

-

-

nakreslí od ruky síť krychle a
kvádru
rozhodne, zda lze – nelze ze sítě
sestavit model krychle nebo kvádru
narýsuje síť a sestaví model dané
krychle a kvádru
vypočítá povrch a objem krychle a
kvádru, aplikuje ve slovních
úlohách z praxe
zapíše řešení úloh s důrazem na
přesnost a dodržování
matematické symboliky
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách
názorně vyjádří představu jednotek
objemu (ukáže, popíše, přirovná
k reálným objektům), převede
jednotky objemu
doplní číselnou, logickou či
obrázkovou řadu a určí krok, který
řadu doplňuje
doplní početní tabulky, čtverce a
hvězdice
rozdělí daný geometrický útvar na
jiné, jejichž vlastnosti jsou dány
řeší slovní úlohy úsudkem a
logikou, vysvětlí způsob řešení
pracuje s výukovými programy
účastní se matematických soutěží





povrch
objem
jednotky objemu

Nestandardní aplikační úlohy a
problémy
 číselné a logické řady
 číselné a obrázkové analogie
 logické a netradiční geometrické
úlohy
 Pythagoriáda
 Matematický Klokan
 Matematická olympiáda
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7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-04
- užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek–část
(přirozeným číslem, poměrem,
zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel

-

-

-

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-9-3-02
- charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary

-

-

vysvětlí vztah zlomku a
desetinného čísla
vyjádří celek pomocí zlomku –
graficky i zápisem zlomku
porovná zlomky podle velikosti,
znázorní je na číselné ose
rozšíří a zkrátí zlomek, rozliší
základní tvar zlomku
převede zlomky na desetinná čísla
a naopak
vysvětlí pojem smíšené číslo
převede smíšené číslo na zlomek a
zlomek větší než 1 (kromě
přirozených čísel) na smíšené číslo
provádí základní početní operace
se zlomky (sčítání, odčítání,
násobení a dělení)
upraví složený zlomek
řeší slovní úlohy z praxe, provede
rozbor matematického problému,
odhadne výsledek a ověří jeho
reálnost
vysvětlí pojem shodnost rovinných
útvarů, shodnost trojúhelníků a
matematicky je vyjádří
uvede věty o shodnosti
trojúhelníků
využije osvojených vět o shodnosti
trojúhelníků v konstrukčních
úlohách (sestrojí trojúhelník podle
vět sss, sus, usu), zakreslí náčrtek
zadaného úkolu, správně zapíše

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

Zlomky
 pojem zlomku
 celek, část
 porovnávání zlomků, uspořádání
zlomků na číselné ose
 rozšiřování a krácení zlomků,
základní tvar zlomku
 převádění zlomků na desetinné číslo
a naopak
 smíšené číslo
 početní operace se zlomky
 složený zlomek
 slovní úlohy

OSV-Sociální rozvoj (Kooperace a
kompetice)

Shodnost geometrických útvarů
 shodné útvary v rovině
 shodnost trojúhelníků – věty sss,
sus, usu
 konstrukce trojúhelníků
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M-9-3-06
- načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-07
- užívá k argumentaci a při výpočtech
věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-02
- zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
M-9-1-04
- užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek–část
(přirozeným číslem, poměrem,
zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
M-9-3-08
- načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

konstrukční postup s použitím
matematické symboliky

-

-

-

-

vysvětlí pojem celé číslo, číslo
kladné a záporné, uvede příklady
určí číslo opačné
uvede praktický význam absolutní
hodnoty čísla, určí tuto absolutní
hodnotu
porovná celá čísla pomocí
znamének nerovnosti
znázorní celé číslo na číselné ose
sečte a odečte celá čísla
vynásobí a vydělí celá čísla
uvede příklady racionálních čísel
porovná racionální čísla pomocí
znamének nerovnosti
provádí základní početní operace
s racionálními čísly (sčítání,
odčítání, násobení a dělení)
matematizuje jednoduché slovní
úlohy z praxe a řeší je
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách
určí vlastnosti útvarů ve středové
souměrnosti
načrtne od ruky středově
souměrný obrázek
narýsuje obraz daného
geometrického útvaru ve středové
souměrnosti
rozpozná útvary souměrné podle
středu, určí střed souměrnosti

Celá čísla, racionální čísla
 čísla celá – kladná, záporná, nula,
číselná osa
 čísla navzájem opačná
 absolutní hodnota čísla
 porovnávání a uspořádání celých
čísel
 sčítání a odčítání celých čísel
 násobení a dělení celých čísel
 pojem racionální číslo
 porovnávání racionálních čísel
 početní operace s racionálními čísly
 slovní úlohy

Středová souměrnost
 středová souměrnost
 středově souměrné útvary
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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-9-1-02
- zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
M-9-1-04
- užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek–část
(přirozeným číslem, poměrem,
zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
M-9-1-05
- řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky
map a plánů
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
M-9-2-03
- určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

-

-

-

-

-

v grafickém projevu dodržuje
zásady správného rýsování
objasní pojmy poměr a převrácený
poměr
zapíše poměr velikostí dvou veličin
provádí jednoduché úpravy
poměru pomocí krácení a
rozšiřování
vypočítá jednotlivé díly celku
určené daným poměrem, zmenší,
zvětší dané číslo v poměru
vysvětlí pojem postupný poměr
vysvětlí pojem měřítko plánu a
mapy
narýsuje jednoduchý plánek
(mapu) ve vhodném měřítku
vyřeší slovní úlohy s využitím
dovednosti přepočtu měřítek
znázorní bod v pravoúhlé soustavě
souřadnic
určí polohu bodu v rovině
pozná přímou a nepřímou
úměrnost ve vztahu dvou veličin a
rozhodnutí zdůvodní úvahou
vyplní tabulky, narýsuje grafy přímé
a nepřímé úměrnosti z dané
rovnice
z grafu přímé a nepřímé úměrnosti
vyjádří jejich rovnici, doplní tabulku
vyřeší slovní úlohy vedoucí k využití
přímé a nepřímé úměrnosti
vyřeší slovní úlohy z praxe pomocí
poměru a trojčlenky
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost,
trojčlenka
 poměr, převrácený poměr
 rozšiřování a krácení poměru
 rozdělování, zmenšování a
zvětšování v poměru
 postupný poměr
 měřítko plánu, mapy
 soustava souřadnic
 přímá úměrnost
 nepřímá úměrnost
 trojčlenka
 slovní úlohy

112

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
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-9-3-02
- charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary
M-9-3-04
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-06
- načrtne a sestrojí rovinné útvary

-

-

-

M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-02
- zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
M-9-1-04
- užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek–část
(přirozeným číslem, poměrem,
zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
M-9-1-06

-

-

rozliší jednotlivé druhy
čtyřúhelníků
roztřídí rovnoběžníky a
lichoběžníky a popíše jejich
vlastnosti
narýsuje a změří výšky
rovnoběžníku a lichoběžníku
sestrojí daný čtyřúhelník (zakreslí
náčrtek zadaného úkolu, správně
zapíše konstrukční postup
s použitím matematické symboliky)
vypočítá obvod a obsah těchto
útvarů pomocí vzorce
podle vzorce vypočítá obsah
trojúhelníku
zapíše řešení úloh s důrazem na
přesnost a dodržování
matematické symboliky
řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu
obvodu a obsahu čtyřúhelníků
vysvětlí pojmy procento, základ,
procentová část, počet procent
vypočítá jedno procento z daného
základu
použije algoritmus výpočtu
procentové části, základu a počtu
procent a vypočítá je
aplikuje základy jednoduchého
úrokování na příkladě
provede rozbor slovní úlohy a
stanoví postup řešení
použije získané znalosti při řešení
slovních úloh z praxe
provede kontrolu reálnosti
získaného výsledku

Čtyřúhelníky, obsah trojúhelníku
 třídění čtyřúhelníků
 rovnoběžníky a jejich vlastnosti
 lichoběžník a jeho vlastnosti
 konstrukce čtyřúhelníků
 obvody a obsahy čtyřúhelníků
 obsah trojúhelníku
 slovní úlohy

Procenta
 procento – základ, počet procent,
procentová část
 výpočet procentové části
 výpočet počtu procent
 výpočet základu
 jednoduché úrokování
 slovní úlohy
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řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než
celek)
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
M-9-3-09
- určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-10
- odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
M-9-3-11
- načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
M-9-3-13
- analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
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
-

-

-

-

-

rozliší a popíše hranoly s různými
podstavami
nakreslí od ruky hranol
načrtne a narýsuje síť daného
hranolu
rozhodne, zda lze – nelze ze sítě
sestavit model hranolu
vypočítá povrch a objem hranolu,
aplikuje v praktických úlohách
zapíše řešení úloh s důrazem na
přesnost a dodržování
matematické symboliky
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách

Hranoly
 sítě
 povrch
 objem
 slovní úlohy

doplní číselnou, logickou či
obrázkovou řadu a určí krok, který
řadu doplňuje
doplní početní tabulky, čtverce a
hvězdice
rozdělí daný geometrický útvar na
jiné, jejichž vlastnosti jsou dány
řeší slovní úlohy úsudkem a
logikou, vysvětlí způsob řešení
pracuje s výukovými programy
účastní se matematických soutěží

Nestandardní aplikační úlohy a
problémy
 číselné a logické řady
 číselné a obrázkové analogie
 logické a netradiční geometrické
úlohy
 Pythagoriáda
 Matematický Klokan
 Matematická olympiáda
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8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-02
- zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel

-

-

-

M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-02

-

-

uvede příklady praktického použití
druhé mocniny
určí bez použití kalkulačky či
tabulek druhou mocninu
racionálních čísel (mocniny čísel od
1 do 10, jejich desetinásobky,
stonásobky, …, desetiny, setiny, …,
zlomky s těmito čísly v čitateli i
jmenovateli)
odhadne (pomocí zaokrouhlení)
druhou mocninu racionálního čísla
určí druhou mocninu pomocí
tabulek a kalkulátoru
uvede příklady praktického použití
druhé odmocniny
určí bez použití kalkulačky či
tabulek v jednoduchých případech
druhou odmocninu racionálních
čísel
odhadne (pomocí zaokrouhlení)
druhou odmocninu racionálního
čísla
určí druhou odmocninu pomocí
tabulek a kalkulátoru
uvede Pythagorovu větu, příklady
jejího využití
vypočítá třetí stranu pravoúhlého
trojúhelníka pomocí Pythagorovy
věty
účelně používá kalkulačku a tabulky
k základním výpočtům

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

Druhá mocnina a odmocnina
 druhá mocnina čísla
 určování druhé mocniny zpaměti,
odhad
 určování druhé mocniny z tabulek a
na kalkulačce
 druhá odmocnina čísla
 určování druhé odmocniny zpaměti,
odhad
 určování druhé odmocniny z tabulek
a na kalkulačce
 reálná čísla

OSV - Morální rozvoj (Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti)

Pythagorova věta
 Pythagorova věta
 výpočet přepony
 výpočet odvěsny
 praktické úlohy s využitím
Pythagorovy věty
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zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
M-9-1-08
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-02
- zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
M-9-1-07
- matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců
a vytýkáním
M-9-3-01
- zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou
symboliku
M-9-3-04
-

-

-

-

-

-

-

vyřeší praktické úlohy s využitím
Pythagorovy věty (zakreslí reálný
náčrtek, matematickou symbolikou
zapíše řešení úlohy, úlohu vyřeší)
u praktických úloh s využitím
Pythagorovy věty odhadne
výsledek a ověří jeho reálnost

vypočítá mocniny s přirozeným
exponentem, některé zpaměti,
náročnější na kalkulačce
použije pravidla a algoritmy pro
počítání s mocninami
provádí základní početní operace (+
, - , . , : ) s mocninami
umocní součin, podíl, mocninu
zapíše dané číslo v desítkové
soustavě pomocí mocnin deseti ve
tvaru a .10n , kde 1  a < 10, n je
celé číslo
určí mocninu s exponentem nula
nebo záporným celým číslem

Mocniny s přirozeným mocnitelem
 n – tá mocnina čísla
 sčítání a odčítání mocnin
s přirozeným mocnitelem
 násobení a dělení mocnin
s přirozeným mocnitelem
 mocnina součinu, podílu
 umocňování mocnin
 zápis čísla ve tvaru a .10n

uvede rozdíl mezi kruhem a
kružnicí
uvede rozdíl mezi průměrem a
poloměrem (jejich vzájemný vztah)
určí vzájemnou polohu kružnice a
přímky
určí a sestrojí tečnu, sečnu a tětivu
určí vzájemnou polohu dvou
kružnic

Kruh, kružnice
 vzájemná poloha přímky a kružnice,
sečna, tečna
 vzájemná poloha dvou kružnic
 Thaletova věta
 konstrukce tečen ke kružnici z bodu
vně kružnice
 délka kružnice, obvod kruhu
 obsah kruhu
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odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-05
- využívá pojem množina všech bodů
dané vlastnosti k charakteristice
útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06
- načrtne a sestrojí rovinné útvary
-

-

-

-

-

M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-07
- matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců
a vytýkáním
M-9-1-09

-

-

objasní pojem Thaletova věta,
využije Thaletovu kružnici
v konstrukčních úlohách
sestrojí tečnu ke kružnici z bodu
vně kružnice (zakreslí náčrtek
zadaného úkolu, správně zapíše
konstrukční postup s použitím
matematické symboliky)
prakticky ověří vzorec pro výpočet
délky kružnice (obvodu kruhu)
vypočítá délku kružnice (obvod
kruhu) pomocí vzorce
vypočítá obsah kruhu pomocí
vzorce
zapíše řešení úloh s důrazem na
přesnost a dodržování
matematické symboliky
vyřeší slovní úlohy z praxe
s využitím znalostí o kružnici či
kruhu, ve slovní úloze provede
náčrtek, matematizaci problému,
jeho řešení a ověření reálnosti
výsledku
vysvětlí pojem číselný výraz
určí hodnotu číselného výrazu
s upřednostněním početních
operací i závorek
přečte výraz s proměnnou
určí hodnotu daného výrazu pro
konkrétní proměnnou
zapíše slovní zadání úlohy pomocí
výrazu s proměnnou
vypočítá výraz s mocninami a
odmocninami, určí jeho hodnotu



slovní úlohy z praxe

Výrazy
 číselné výrazy, jejich hodnota
 výrazy s proměnnou, jejich hodnota
 užití výrazů v matematice i v životě

117

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
M-9-3-09
- určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-10
- odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
M-9-3-11
- načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
M-9-3-13
- analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-07
- 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
-

-

-

-

-

-

-

-

načrtne válec
načrtne a narýsuje síť daného
válce, dopočítá a doplní chybějící
rozměr sítě
vypočítá povrch a objem hranolu,
aplikuje v praktických úlohách
zapíše řešení úloh s důrazem na
přesnost a dodržování
matematické symboliky
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách

Válec
 síť
 povrch
 objem
 slovní úlohy

vysvětlí pojmy jednočlen,
mnohočlen, člen výrazu, koeficient
členu, uvede příklady
provádí základní operace (sčítání a
odčítání) s mnohočleny
provádí násobení mnohočlenu
vytkne z daného výrazu vhodný
výraz a správně zapíše rozklad
výrazů
použije vzorce pro druhou mocninu
součtu a rozdílu a pro rozdíl
druhých mocnin
použije tyto vzorce ke zjednodušení
výrazů

Mnohočleny
 jednočlen, mnohočlen
 sčítání a odčítání mnohočlenů
 násobení mnohočlenu jednočlenem
 násobení mnohočlenů
 vytýkání, rozklad vytýkáním
 užití vzorců ( a + b )2 , a2 – b2
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využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel

-

M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-07
- matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců
a vytýkáním
M-9-1-08
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel

-

-

-

-

-

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

-

-

zapíše slovní zadání úlohy pomocí
mnohočlenů a početními úpravami
ho zjednoduší
použije získané znalosti při řešení
slovních úloh z praxe
vysvětlí pojmy rovnost dvou
výrazů, neznámá, řešení rovnice,
ekvivalentní úprava
vyřeší jednoduché lineární rovnice
pomocí základních ekvivalentních
úprav
používá algoritmus řešení rovnic ke
správnému vyřešení zadaných úloh
matematicky správně a účelně
zapíše postup řešení
provede zkoušku řešení dosazením
do rovnice
vyřeší za pomoci ekvivalentních
úprav rovnice se závorkami a
zlomky
řeší slovní úlohy (provede rozbor
slovní úlohy, vyřeší úlohu, provede
zkoušku správnosti svého řešení)
vyjádří neznámou ze vzorce a
vypočítá její hodnotu po dosazení
všech daných veličin
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách
uvede příklady využití lineárních
rovnic v praxi
zakreslí náčrtek zadaného úkolu
využívá vztahů mezi geometrickými
útvary k nalezení a popisu množiny
bodů
sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky
zadané několika prvky

Lineární rovnice
 rovnost, vlastnosti rovnosti
 lineární rovnice s jednou neznámou,
kořen (řešení) lineární rovnice
 ekvivalentní úpravy lineárních
rovnic
 zkouška
 rovnice se závorkami
 rovnice se zlomky
 slovní úlohy vedoucí k řešení
lineárních rovnic
 vyjádření neznámé ze vzorce

Konstrukční úlohy
 množiny bodů dané vlastnosti
 konstrukce trojúhelníků
 konstrukce čtyřúhelníků
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-

načrtne a sestrojí rovinné útvary

-

M-9-2-01
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data
M-9-2-02
- porovnává soubory dat

-

-

-

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

-

správně zapíše konstrukční postup
s použitím matematické symboliky
používá základní pravidla
správného rýsování s důrazem na
přesnost a čistotu projev
vysvětlí základní pojmy statistiky:
statistický soubor, statistické
šetření, jednotka, znak, četnost,
relativní četnost, aritmetický
průměr, modus, medián
vypočítá aritmetický průměr a
zdůvodní jeho význam
určí z dané tabulky modus a
medián
přečte z grafu požadované údaje
tvoří různé typy diagramů a grafů
(bodové, sloupcové, spojnicové,
kruhové )
provede jednoduché statistické
šetření, zapíše jeho výsledky
formou tabulky a znázorní pomocí
diagramu
čte z tabulek a z grafů a posuzuje
hodnoty v nich uvedené
využívá média jako zdroj informací
uvede příklady využití statistiky
v praxi
řeší slovní úlohy úsudkem a
logikou, vysvětlí způsob řešení
pracuje s výukovými programy
účastní se matematických soutěží

Základy statistiky
 statistický soubor, statistické šetření
 jednotka, znak, četnost
 aritmetický průměr
 modus, medián
 grafy, diagramy (bodové, sloupcové,
spojnicové, kruhové)
 statistika v praxi

Nestandardní aplikační úlohy a
problémy
 logické a netradiční úlohy
 Matematický Klokan
 Matematická olympiáda
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poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
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9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-07
- matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a 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-9-3-09
- určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-10
- odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
M-9-3-11
- načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
M-9-3-13

-

-

-

Učivo

určí podmínky, za kterých má
lomený výraz smysl
zkrátí a rozšíří lomené výrazy
provede početní operace (+ , - , . , :)
s lomenými výrazy
zjednoduší složený lomený výraz

Lomené algebraické výrazy
 lomený výraz
 podmínky lomeného výrazu
 rozšiřování a krácení lomených
výrazů
 sčítání a odčítání lomených výrazů
 složený lomený výraz

načrtne jehlan
uvede základní vlastnosti jehlanu
načrtne a narýsuje síť daného
jehlanu
vypočítá povrch a objem jehlanu,
aplikuje v praktických úlohách
zapíše řešení úloh s důrazem na
přesnost a dodržování
matematické symboliky
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách

Jehlan
 síť
 povrch
 objem
 slovní úlohy

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy
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analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-07
- matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců
a vytýkáním
M-9-1-08
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-08
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
-

-

-

-

-

-

-

vyřeší za pomoci ekvivalentních
úprav rovnice s neznámou ve
jmenovateli, určí podmínky řešení
provede zkoušku řešení
matematicky správně a účelně
zapíše postup řešení
vyřeší slovní úlohy z praxe (provede
rozbor slovní úlohy, vyřeší úlohu,
provede zkoušku správnosti svého
řešení)
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách

Rovnice s neznámou ve jmenovateli
 rovnice s neznámou ve jmenovateli,
její kořen (řešení)
 slovní úlohy

vyřeší vhodnou metodou soustavu
dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
provede zkoušku řešení
matematicky správně a účelně
zapíše postup řešení
vyřeší slovní úlohy z praxe (provede
rozbor slovní úlohy, vyřeší úlohu,
provede zkoušku správnosti svého
řešení)
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách

Soustavy lineárních rovnic
 řešení soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
metodou dosazovací a sčítací
 slovní úlohy
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M-9-3-09
- určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
M-9-3-10
- odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
M-9-3-11
- načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
M-9-3-13
- analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
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-9-3-12
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
M-9-3-13
- analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
M-9-2-04
- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-05
- matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím funkčních vztahů

-

-

-

-

-

-

načrtne kužel
uvede základní vlastnosti kužele
načrtne a narýsuje síť daného
kužele
vypočítá povrch a objem kužele,
aplikuje v praktických úlohách
zapíše řešení úloh s důrazem na
přesnost a dodržování
matematické symboliky
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách

Kužel
 síť
 povrch
 objem
 slovní úlohy

popíše množinu bodů tvořících
kouli vypočítá povrch a objem
koule, aplikuje v praktických
úlohách
zapíše řešení úloh s důrazem na
přesnost a dodržování
matematické symboliky
využívá kalkulátoru při náročnějších
úlohách

Koule
 povrch
 objem
 slovní úlohy

vysvětlí pojem funkce, definiční
obor, obor hodnot
vyjádří danou lineární funkci
tabulkou, rovnicí i grafem
rozliší zda jde o funkci rostoucí
nebo klesající

Funkce
 definice funkce
 definiční obor, obor hodnot
 lineární funkce a její vlastnosti
 graf lineární funkce
 rostoucí a klesající funkce
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-

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

-

-

-

M-9-2-04
- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-05

-

-

použije funkci při řešení úloh
z praxe
vyřeší soustavu dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
pomocí grafů lineárních funkcí
sestrojí graf lineární funkce
s důrazem na přesnost rýsování
pozná kvadratickou funkci podle
rovníce a grafu
přiřadí nepřímou úměrnost mezi
nelineární funkce
vysvětlí pojmy podobnost
rovinných útvarů, podobnost
trojúhelníků, matematicky je
vyjádří
rozpozná podobné rovinné útvary,
správně podobnost zapíše pomocí
matematické symboliky
určí poměr podobnosti
na základě poměru podobnosti určí
velikost dalších útvarů
využije osvojených vět o
podobnosti trojúhelníků (sss, sus,
uu) při doplňování údajů
podobných trojúhelníků (délky
stran, vnitřních úhlů)
narýsuje k danému útvaru podobný
využívá podobnosti v praktických
úlohách
v grafickém projevu dodržuje
zásady správného rýsování
vysvětlí definici funkce sinus,
kosinus, tangens v pravoúhlém
trojúhelníku
určí hodnotu těchto funkcí pomocí
tabulek i kalkulačky





praktické příklady na lineární funkci
grafické řešení soustav rovnic
nelineární funkce (kvadratická,
nepřímá úměrnost)

Podobnost
 podobnost útvarů, zvětšení,
zmenšení
 poměr podobnosti
 věty o podobnosti trojúhelníků
 podobnost v praxi

Goniometrické funkce
 funkce sinus, kosinus, tangens
 výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
 goniometrické funkce v praxi
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-

matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím funkčních vztahů

-

-

M-9-1-01
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
M-9-1-02
- zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
M-9-1-07
- matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců
a vytýkáním
M-9-1-08
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
M-9-2-01
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data

-

-

využívá funkce sinus, kosinus,
tangens ostrého úhlu při výpočtech
stran a vnitřních úhlů pravoúhlých
trojúhelníků, objemů a povrchů
těles
využívá goniometrických funkcí
v praktických úlohác
potřebné informace pro práci
vyhledá v tabulkách, využívá
kalkulátor
vysvětlí pojmy dlužník, věřitel,
kapitál, úrok, úroková míra, daň
z úroku, termínovaný vklad, uvede
příklady
rozliší, zda se jedná o jednoduché
nebo složené úročení
provádí jednoduché i složené
úročení
v úlohách kombinuje různá
úrokovací období
použije získané znalosti při řešení
slovních úloh z praxe ( využívá
kalkulátor )

Základy finanční matematiky
 termíny finanční matematiky
 jednoduché a složené úročení
 úrokovací období
 užití v praxi
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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

-

pracuje s výukovými programy
účastní se matematických soutěží

Nestandardní aplikační úlohy a
problémy
 Matematický Klokan
 Matematická olympiáda
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5.3. Informační a komunikační technologie
Charakteristika vyučovacího předmětu
V základním vzdělávání umožňuje Informatika žákům dosáhnout základní úrovně informační
gramotnosti (získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních
technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším
vzdělávání i v praktickém životě). Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným
předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledání a zpracování potřebných informací
urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika je rozdělen na tři tematické okruhy :
Základy práce s počítačem


žáci využívají základní funkce počítače a jeho příslušenství, dbají na bezpečnost při práci s
hardwarem, chrání svá data

Vyhledávání informací a komunikace





žáci vyhledávají informace a komunikují pomocí služeb internetu
žáci se řídí pravidly bezpečného používání internetu, zvažují věrohodnost informací, učí se
třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
žáci si osvojují základy elektronické komunikace a její zásady

Zpracování a využití informací



žáci pracují s textovým a grafickým editorem
žáci si prohlubují získané vědomosti a dovednosti při práci s textovými a grafickými editory,
využívají tabulkové editory v praktických úlohách, zpracovávají a prezentují informace v
multimediální formě

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Informatika se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

5.

7.

8.

9.

časová dotace 1h

1h

1h

1h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka probíhá v budově školy v odborné učebně. Žáci mají k dispozici veškeré technické vybavení
učebny. Ve výuce je realizováno průřezové téma „Mediální výchova“.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o

o
o
o
o

Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních
informačních a komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich
vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
Učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních
zdrojů (za účelem dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací).
Vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování
přírodních i sociálních jevů a procesů
Učíme práci s chybou
Učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru

Kompetence k řešení problémů
o
o
o
o

Učíme žáky nebát se problémů , prakticky je vedeme k používání techniky v duchu myšlenky :
„Technika má sloužit nám a ne my jí“
Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky problémy řešit
Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů
Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení

Kompetence komunikativní
o
o
o
o
o

Učíme žáky využívat při práci s počítačem logické a algoritmické myšlení
Vedeme žáky k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci
výsledků své práce
V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se především zaměřujeme na
správné užívání českého (cizího) jazyka s ohledem na gramatiku a syntaxi
Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace
Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky

Kompetence sociální a personální
o
o
o
o
o

Vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících
se na internetu a v jiných médiích
Podporujeme vzájemnou spolupráci žáků
Učíme žáky kriticky hodnotit svoji práci
Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám využívání informačních
technologií
Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování tak, aby se
vzájemně žáci nevyrušovali při práci

Kompetence pracovní
o
o
o

Vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru ke zvýšení
efektivnosti jejich učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce
Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou
síť
Učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrnému zacházení
s výpočetní technikou
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Kompetence občanské
o
o
o
o
o

Netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům
Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým
jevům
Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování
lidí
Neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme
účinná opatření
Rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv
na osobnost jedince
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Vzdělávací obsah předmětu: Informatika
5. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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

-

-

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

-

-

uvede základní pravidla
bezpečnosti práce s počítačem,
aktivně je dodržuje
uvede, jak postupovat, či na koho
se obrátit v případě závady počítače
zapne a správně vypne počítač
vysvětlí pojmy informatika,
informace
uvede příklady využití informačních
technologií v praxi
pojmenuje základní části počítače
pojmenuje přídavná vstupní a
výstupní zařízení a uvede k čemu
se používají
předvede práci s myší ( klik,
dvojklik, označení pravým
tlačítkem, uchopení – vlečení
objektu myší, práce s rolovacím
kolečkem)
zadá vstupní informace pomocí
klávesnice, popíše funkci některých
kláves ( enter, esc, del, ctrl )
pracuje v základním uživatelském
prostředí operačního systému,
pozná a označí jeho základní prvky
(ikony, okna, složky,soubory, hlavní
nabídka, plocha, hlavní panel)
provede základní operace s ikonou
(označení, přesun,vytvoření,
zrušení, přejmenování, kopie,
otevření ikony do okna, zavření )

Učivo

Průřezová témata

Základy práce s počítačem
 bezpečnost práce a rizika, prevence
rizik
 péče o počítač, závady, poruchy

Informace, informační zdroje
 informatika – základní pojmy

Hardware
 základní HW
 přídavná zařízení
 myš, práce s myší
 klávesnice, klávesy a jejich funkce

Software
 operační systém
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-

-

ICT-5-1-03
- chrání data před poškozením,
ztrátou a zneužitím

-

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

-

-

-

-

předvede práci s okny
(minimalizace, maximalizace,
přesun po ploše, regulace velikosti)
prakticky předvede základní
operace s hlavní nabídkou (
otevření hlavní nabídky, pohyb po
hlavní nabídce, otevření programu
z hlavní nabídky, opuštění hlavní
nabídky )
určí formáty souborů podle přípony
( doc, bmp, jpeg, gif, avi)
předvede komunikaci pomocí emailu ( odeslání nové zprávy,
příjem zprávy odpověď na příchozí
zprávu, předání zprávy )
chrání si svá osobní data a zvažuje,
kdy je zveřejnit
vyhledá informační zdroj podle
adresy nebo vyhledávací centrály
formuluje a zapíše požadavek na
vyhledání dané informace
v internetovém prohlížeči
aktivně využívá vlastností
hypertextu

napíše jednoduchý text v textovém
editoru, opraví případné chyby,
provede editaci písma (velikost typ,
barva)
textový dokument uloží a vytiskne
otevře jednoduchý grafický
program, nakreslí v tomto
programu obrázek za použití

Elektronická komunikace
 e-mail

Internet jako zdroj informací
 metody vyhledávání na internetu
 formulace požadavku a
vyhledávací atributy
 hypertext

Textový editor
 základy psaní a editace textu
 tisk a úpravy před tiskem

Grafický program
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kreslících nástrojů a nástrojů pro
kreslení geometrických tvarů,
obrázek uloží a vytiskne
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7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- uvede základní pravidla
bezpečnosti práce s počítačem,
aktivně je dodržuje
- uvede, jak postupovat, či na koho
se obrátit v případě závady
počítače
- zapne a správně vypne počítač
- vysvětlí pojmy informatika,
informace
- uvede příklady využití informačních
technologií v praxi
- pojmenuje základní části počítače
- pojmenuje přídavná vstupní a
výstupní zařízení a uvede k čemu
se používají
- předvede práci s myší ( klik,
dvojklik, označení pravým
tlačítkem, uchopení – vlečení
objektu myší, práce s rolovacím
kolečkem)
- zadá vstupní informace pomocí
klávesnice, popíše funkci některých
kláves ( enter, esc, del, ctrl )
- pracuje v základním uživatelském
prostředí operačního systému,
pozná a označí jeho základní prvky
(ikony, okna, složky,soubory, hlavní
nabídka, plocha, hlavní panel)
- provede základní operace s ikonou
(označení, přesun,vytvoření,
zrušení, přejmenování, kopie,
otevření ikony do okna, zavření )

Učivo

Průřezová témata

Základy práce s počítačem
 bezpečnost práce a rizika, prevence
rizik
 péče o počítač, závady, poruchy

Informace, informační zdroje
 informatika – základní pojmy

Hardware
 základní HW
 přídavná zařízení
 myš, práce s myší
 klávesnice, klávesy a jejich funkce

Software
 operační systém
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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-9-2-03
- 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-9-2-02
- uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
ICT-9-2-05
- zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě

-

-

-

předvede práci s okny
(minimalizace, maximalizace,
přesun po ploše, regulace velikosti)
prakticky předvede základní
operace s hlavní nabídkou (
otevření hlavní nabídky, pohyb po
hlavní nabídce, otevření programu
z hlavní nabídky, opuštění hlavní
nabídky )
určí formáty souborů podle přípony
( doc, bmp, jpeg, gif, avi)
předvede komunikaci pomocí emailu ( odeslání nové zprávy,
příjem zprávy odpověď na příchozí
zprávu, předání zprávy )
chrání si svá osobní data a zvažuje,
kdy je zveřejnit
vyhledá informační zdroj podle
adresy nebo vyhledávací centrály
formuluje a zapíše požadavek na
vyhledání dané informace
v internetovém prohlížeči
aktivně využívá vlastností
hypertextu
napíše jednoduchý text v textovém
editoru, opraví případné chyby,
provede editaci písma (velikost typ,
barva)
textový dokument uloží a vytiskne

Elektronická komunikace
 e-mail

Internet jako zdroj informací
 metody vyhledávání na internetu
 formulace požadavku a
vyhledávací atributy
 hypertext

Textový editor
 základy psaní a editace textu
 tisk a úpravy před tiskem
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ICT-9-2-01
- ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací
ICT-9-2-02
- uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
ICT-9-2-05
- zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě

-

otevře jednoduchý grafický
program, nakreslí v tomto
programu obrázek za použití
kreslících nástrojů a nástrojů pro
kreslení geometrických tvarů,
obrázek uloží a vytiskne

Grafický program
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8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ICT-9-1-01
- ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost
ICT-9-2-01
- ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací
ICT-9-2-02
- uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
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
ICT-9-2-05
- zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě
ICT-9-1-01

Učivo

Průřezová témata

Historie informačních technologií
 vývojové trendy informačních
technologií (historie, budoucnost)

MV - Produktivní činnosti
(Tvorba mediálního sdělení)
MV - Receptivní činnosti
(Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení)

-

uvede na příkladech, jak se
informace ( a způsoby jejich
předávání ) v průběhu historie
mění
prozkoumá funkce textového
editoru
vloží do dokumentu obrázek, zvolí
vhodné obtékání textem
vytvoří tabulku a vkusně graficky ji
upraví, využívá slučování a
rozdělování buněk, ohraničení a
stínování buněk, automatický
formát tabulky
vytvoří a upravuje záhlaví a zápatí
dokumentu
vytváří návrhy dokumentů
s využitím grafiky
textový dokument uloží a vytiskne
prozkoumá funkce grafických
editorů
upravuje obrázky nebo fotografie
vytváří návrhy grafických
dokumentů
dokument uloží a vytiskne

-

vysvětlí, co je internet

Vyhledávání a bezpečnost na internetu

-

-

Textový editor
 základní funkce pro editaci textu
 vkládání obrázků, styly obtékání
písmem
 tabulka a její grafické zpracování
 záhlaví, zápatí
 tvorba textů s využitím grafiky
 tisk a úpravy před tiskem

Grafické programy
 jednoduché i složitější grafické
programy a jejich funkce
 úprava obrázku
 tisk
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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-9-1-01
- ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost

-

-

-

-

-

účelně využívá metod ( vyhledávací
centrála, katalog ) k vyhledání
informace
používá světové vyhledávací
centrály
aktivně využívá vlastností
hypertextu
odliší spolehlivé a nespolehlivé
zdroje informací
řídí se pravidly bezpečného
používání služeb internetu
popíše fungování elektronické
pošty
vlastními slovy popíše základní části
a princip tvorby e-mailové adresy
uvede příklady poštovních
programů pro správu elektronické
pošty
zváží výhody i nevýhody
elektronické pošty
zpracovává přijaté zprávy, odesílá
zprávy s multimediálními přílohami



internet – celosvětová počítačová
síť
 metody vyhledávání informací,
formulace požadavku, vyhledávací
atributy
 vyhledávání informací na domácím i
světovém „internetu“
 věrohodnost informací, závažnost a
vzájemné návaznosti informací
 bezpečnost a možná rizika při
používání služeb internetu
Elektronická pošta
 princip elektronické pošty
 e-mailová adresa
 poštovní programy
 výhody a nevýhody
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9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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
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-9-2-05
- zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě

-

-

Učivo

Průřezová témata

označí blok textu, blok zformátuje
rozlišuje různé druhy tabelačních
zarážek, nastaví jejich atributy
vytvoří iniciálu
využívá odrážky a číslování v textu
aplikuje na text novinové sloupce
vytvoří dokument na zadané téma

Textový editor – další ovládací prvky
 označování bloků
 tabelační zarážky
 iniciála
 odrážky a číslování
 novinové sloupce
 vytváření textových dokumentů
s danými prvky

MV - Produktivní činnosti
(Tvorba mediálního sdělení)

vysvětlí, k čemu se užívá tabulkový
editor, jaké informace zpracovává a
uvede příklad tabulkového editoru
vysvětlí základní pojmy – buňka,
list, typy dat
předvede základní operace
s buňkami (vyplňování, editace)
vytvoří jednoduchý vzorec a s jeho
pomocí zpracuje číselná data
vytvoří tabulku
danou tabulku prezentuje
v podobě grafu
spustí již vytvořenou prezentaci,
zhodnotí její kvalitu
prozkoumá funkce prezentačního
programu
využije ovládací prvky programu
pro tvorbu prezentace na zadané
téma
prezentuje a obhajuje svou práci

Tabulkový editor
 základní pojmy (buňka, list, typy
dat)
 vytvoření tabulky
 vkládání a editace dat
 jednoduché výpočty
 jednoduché vzorce (suma, průměr)
 prezentace výsledků v podobě grafu

Prezentační program
 ukázka multimediální prezentace
 prezentační program – funkce
 vytvoření vlastní prezentace
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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-9-1-01
- 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-9-2-05
- zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě

-

objasní vznik a vývoj internetu
rozlišuje různé druhy připojení k
internetu
vyjmenuje a popíše základní služby
internetu
objasní pojmy softwarové pirátství,
spam, spyware, hacker
seznámí se s tagy HTML jazyka
zváží možnost použití programu
ulehčujícího tvorbu www stránek
popíše vlastními slovy zásady
tvorby účelných webových stránek
vytvoří webové stránky s danými
prvky (text, obrázky, animace,
běžící text, hypertext, tabulka,
vhodné grafické ztvárnění) na
konkrétní téma

Internet
 historie
 druhy připojení
 služby
 softwarové pirátství

Tvorba www stránek
 HTML jazyk
 programy ulehčující tvorbu www
stránek
 zásady dobrého webu
 vytvoření jednoduché webové
stránky (text, obrázky, animace,
běžící text, hypertext, tabulka,
grafické ztvárnění)
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5.4. Člověk a jeho svět
5.4.1. Svět kolem nás
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Svět kolem nás vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV.
Vzdělávání v předmětu rozvíjí poznatky, dovednosti a doposud získané zkušenosti žáků z výchovy v
rodině a předškolním vzdělávání. Svou komplexností vymezuje vzdělávací obsah týkající se především
člověka, rodiny, společnosti, současnosti i historie naší vlasti, přírody, kultury, techniky.
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, zkoumají jejich vzájemné vztahy a
souvislosti. Vnímají vztahy mezi lidmi, poznávají sami sebe, potřeby své i druhých lidí. Při osvojování
poznatků a dovedností se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagují na názory a podněty
jiných.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Vzdělávací obsah předmětu Svět kolem nás je členěn do pěti tematických celků:
Místo, kde žijeme



žáci se učí za základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápat organizaci života
v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti
důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání a utváření přímých zkušeností
žáků, které vedou k získání kladného vztahu k místu bydliště i naší vlasti

Lidé kolem nás


žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování mezi lidmi, uvědomují si
význam a podstatu tolerance a solidarity, potřeby vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného
postavení mužů a žen

Lidé a čas


žáci se učí orientovat se v dějích a čase, poznávat změny života i věcí v závislosti na čase

Rozmanitost přírody



žáci poznávají rozmanitost a proměnlivost přírody, jsou vedeni k uvědomění si vzájemného
souladu a rovnováhy života na Zemi, k pochopení nutnosti ochrany prostředí a života v něm
žáci hledají důkazy o proměnách v přírodě, pozorují a hodnotí vliv lidské činnosti na okolní
svět

Člověk a jeho zdraví


žáci poznávají sebe jako živou bytost, získávají základní poučení o zdravém způsobu života,
zdravotní prevenci, první pomoci a bezpečném chování při mimořádných událostech
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b) Časová dotace
Vyučovací předmět Svět kolem nás se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

1.

2.

3.

časová dotace

2h

2h

3h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
V předmětu jsou formou projektů a integrací do vyučovacích hodin realizována průřezová témata
„Osobnostní a sociální výchova“, „Multikulturní výchova“ a „ Environmentální výchova“.
Výuka probíhá ve školní budově, v okolí školy, v přírodě. Její součástí jsou exkurze do různých
institucí i cesty za přírodními a kulturními zajímavostmi naší země.

142

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o

Vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací
Vedeme žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků

Kompetence k řešení problémů
o
o

Vedeme žáky k vnímání problémových situací kolem nás, k chápání problému a diskutování o
něm
Seznamujeme žáky s různými zdroji informací

Kompetence komunikativní
o
o

U žáků rozvíjíme dovednost otevřeně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na
společnost, historii i přírodní jevy
Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální
o

Vedeme žáky k utváření pravidel chování při společné práci v týmu a jejich dodržování

Kompetence pracovní
o
o
o

Učíme žáky pracovat podle návodu, stanoveného postupu nebo jim umožníme hledat postup
vlastní
Vedeme žáky k dodržování bezpečnostních pravidel při práci, experimentu
Seznamujeme žáky s některými materiály a možnostmi jejich využití

Kompetence občanské
o
o

Vedeme žáky k chápání základních vztahů a jevů v přírodě a seznamujeme je s významem
jednotlivých složek životního prostředí
Seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi
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Vzdělávací obsah předmětu: Svět kolem nás
1. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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

-

-

-

-

ČJS 3-3-01

-

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

samostatně dojde do školy, do
třídy a zpět domů
popíše bezpečnou cestu do školy
spolehlivě se pohybuje ve školní
budově a nejbližším okolí školy
rozliší možná nebezpečí v okolí,
situace modeluje
pojmenuje obec a ulici, ve které
bydlí, ve které se nachází škola
vyjmenuje okolní obce
pozná zajímavá a důležitá místa
v obci, historické památky

Místo, kde žijeme
 domov
 škola a její okolí
 obec, současnost a historie

OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj
schopnosti poznávání)
OSV – Sociální rozvoj (Poznávání lidí)
OSV – Sociální rozvoj (Mezilidské
vztahy)
MKV – Lidské vztahy
EV – Vztah člověka k prostředí

pojmenuje nejbližší příbuzné a
popíše jejich role v rodině
hovoří o chování mezi členy rodiny
a o životě v rodině
vypráví o povolání rodičů
uvede přirozené odlišnosti
spolužáků, je tolerantní k jejich
přednostem i nedostatkům
v modelových situacích ukáže
slušné chování ve třídě, jídelně,
budově školy i mimo ni
rozpozná a hodnotí chování
nesprávné, situace modeluje
vyjmenuje dobré a špatné lidské
vlastnosti
ze svého života uvede příklad
z minulosti a současnosti

Lidé kolem nás
 rodina, soužití lidí
 práce, zaměstnání
 vlastnosti a chování lidí
 zásady slušného chování

Lidé a čas
 orientace v čase, časový řád
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využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
ČJS 3-3-03
- uplatňuje elementární poznatky o
sobě, o rodině a činnostech člověka, o
lidské společnosti, soužití, zvycích a o
práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
-

ČJS 3-4-01
- pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
ČJS 3-4-02
- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě

-

-

-

-

-

ČJS 3-5-01
- uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních

-

popíše svůj denní režim s časovými
údaji a porovná ho s režimem
ostatních členů rodiny
ovládá jednotky: rok, měsíc, týden,
den, hodina
charakterizuje roční období
z hlediska činností členů rodiny,
zvyků a tradic ve společnosti
rozlišuje čas pro práci, odpočinek,
zábavu
používá hodiny a kalendář
uvede příklady změn života
živočichů a rostlin v jednotlivých
ročních obdobích
popíše základní stavbu těla rostliny
a živočicha
pozoruje a pojmenovává věci
kolem sebe, u některých určí
výrobní materiál
pozoruje a třídí některé přírodniny
podle nápadných znaků
rozpozná zvířata domácí,
hospodářská, volně žijící,
pojmenuje jejich mláďata
bezpečně se chová při setkání
s volně se pohybujícím zvířetem
dodržuje pravidla správného
chování v přírodě
pozoruje a vyjmenuje základní
podmínky pro život rostlin
označí některé rostliny a živočichy
ze svého okolí a hovoří o nich
dodržuje režim dne,uvede základní
zásady zdravého životního stylu
uplatňuje základní zásady osobní
hygieny





současnost a minulost v našem
životě
režim dne
zvyky a tradice

Rozmanitost přírody
 říše rostlin a živočichů
 životní podmínky
 ochrana přírody
 látky a jejich vlastnosti

Člověk a jeho zdraví
 lidské tělo
 péče o zdraví, zdraví a nemoc
 osobní bezpečí
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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

-

-

-

chrání své zdraví, neohrožuje sebe
ani druhé
odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná
zná nebezpečí setkání s neznámými
lidmi, uvede zásady chování
v takových situacích na modelech
adekvátně reaguje na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech
pojmenuje základní části lidského
těla
rozliší nemoc a úraz, uvede příklady
jejich prevence
jmenuje některé nemoci a jejich
příznaky, způsoby možné léčby




zdravý životní styl
situace hromadného ohrožení
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2. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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 3-1-03
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost

-

-

ČJS 3-2-01
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k
přirozeným odlišnostem spolužáků i
jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS 3-2-02
- odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností

-

-

-

-

dodržuje zásady chování chodce
v silničním provozu
rozliší některé dopravní značky
uvede příklady dopravních
prostředků a jejich využití
v nejbližším regionu
popíše cestu obcí k určenému
místu
zapíše adresu domova i školy
zná kontakt na rodiče a některá
důležitá telefonní čísla
v jednoduchém plánu obce vyznačí
místo bydliště a školy, cestu na
určené stanoviště
popíše okolní krajinu podle
význačných bodů
jmenuje nejbližší řeky a rybníky,
vyvýšená místa
zná své datum narození, zapíše
data narození ostatních členů
rodiny a seřadí nejbližší příbuzné
podle věku
hodnotí chování členů rodiny,
plnění rolí
jmenuje různé druhy povolání a
činností, vysvětlí jejich význam a
potřebu pro společnost
vyjádří vlastními slovy, co
znamenají termíny: ohleduplnost,
vzájemná úcta a tolerance, pomoc
druhým
dodržuje zásady slušného chování

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

Místo, kde žijeme
 doprava
 osobní bezpečí
 domov a škola
 obec a její nejbližší okolí

EV – Vztah člověka k prostředí
EV – Základní podmínky života
MKV – Lidské vztahy
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj
schopnosti poznávání)
OSV – Sociální rozvoj (Mezilidské
vztahy)

Lidé kolem nás
 rodina a její život
 soužití lidí
 chování lidí
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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
ČJS 3-3-03
- uplatňuje elementární poznatky o
sobě, o rodině a činnostech člověka, o
lidské společnosti, soužití, zvycích a o
práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS 3-4-01
- pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
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 3-4-02
- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě
ČJS 3-5-01
- uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních
znalostí o lidském těle; projevuje

-

-

-

-

-

-

-

rozliší děj v minulosti, přítomnosti,
budoucnosti
vyjmenuje a blíže charakterizuje
roční období
vyjmenuje měsíce, rozliší
kalendářní a školní rok
vymezí týdny, dny, hodiny a minuty
ovládá měření času na hodinách
uvede některé významné kulturní a
historické památky a významné
události regionu
uvede příklady státních svátků a
významných dnů

Lidé a čas
 orientace v čase
 regionální památky
 současnost a minulost v našem
životě

pozoruje, popíše a porovnává
proměny, ke kterým dochází
v přírodě
rozpozná různé materiály a
předměty, určí, z čeho jsou získány
či vyrobeny
provede jednoduchý pokus
k ověření vlastností určeného
materiálu, k porovnání materiálů
uvede příklady a zdůvodní nutnost
ochrany životního prostředí
popíše, jak můžeme pomoci
zvířatům zraněným či ohroženým

Rozmanitost přírody
 látky a jejich vlastnosti
 rostliny a živočichové
 ochrana životního prostředí
 životní podmínky

popíše základní části lidského těla a
jejich funkce
dodržuje režim dne, který je
v souladu se zásadami zdravého
životního stylu

Člověk a jeho zdraví
 lidské tělo
 péče o zdraví, zdravá výživa
 osobní bezpečí
 situace hromadného ohrožení
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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 3-5-02
- rozezná nebezpečí různého
charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času;
uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS 3-5-04
- reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

-

-

v případě potřeby požádá o pomoc
pro sebe i druhé
dodržuje zásady bezpečného
chování a neohrožuje zdraví své ani
jiných lidí
v modelových situacích předvede a
popíše chování v některých
situacích hromadného ohrožení

149

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
3. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČJS 3-1-03
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost
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 3-3-02
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti
nebo báje spjaté s místem, v němž žije
ČJS 3-3-03
- uplatňuje elementární poznatky o
sobě, o rodině a činnostech člověka, o
lidské společnosti, soužití, zvycích a o

-

-

-

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

rozliší přírodní a umělé prvky
v krajině svého bydliště a vyjádří
její estetické hodnoty a
rozmanitost
začlení svou obec do příslušného
kraje
na mapě označí naši republiku,
hlavní město, hranice se
sousedními státy
popíše základní činnosti člověka
v krajině a jejich vliv na životní
prostředí
pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí svého bydliště
zná kontakt na nejbližší příbuzné a
důležitá telefonní čísla
aplikuje zásady slušného chování
ve škole, mimo ni
zná svá základní práva a povinnosti
hovoří o možnostech pomoci lidem
v nouzi, v nemoci, uvede některé
celosvětové problémy lidstva

Místo, kde žijeme
 domov, místní krajina
 obec a kraj, naše vlast
 činnosti člověka v krajině
 životní prostředí

OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj
schopnosti poznávání)
EV – Vztah člověka k prostředí
EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
OSV – Sociální rozvoj (Mezilidské
vztahy)
MKV – Lidské vztahy
EV - Ekosystémy

vypráví pověsti spjaté s regionem i
celou zemí
na příkladech porovnává minulost
a současnost života lidské
společnosti
uvede a odůvodní některé státní
svátky a významné dny
rozlišuje čas práce a odpočinku,
hovoří o svých zájmech a koníčcích

Lidé a čas
 pověsti
 současnost a minulost v našem
životě
 režim dne
 průběh lidského života

Lidé kolem nás
 právo a spravedlnost
 základní lidská práva
 práva a povinnosti žáka
 chování a soužití lidí
 základní globální problémy lidstva
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práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS 3-3-01
- využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
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 3-4-02
- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě

-

vysvětlí změnu režimu dne
v závislosti na průběhu lidského
života

-

uvede základní vlastnosti látek
provádí jednoduché pokusy se
známými látkami
zná jednotky základních fyzikálních
veličin
měří délku, hmotnost, objem, čas a
teplotu
rozpozná některé nerosty a horniny
rozliší základní typy půd a vysvětlí
jejich využití pro hospodářství
jmenuje základní životní podmínky
vysvětlí význam vody a vzduchu pro
život
pozoruje a popisuje soužití
organismů v některých
ekosystémech v okolí
rozlišuje některé léčivé a jedovaté
rostliny a houby
vysvětlí funkce jednotlivých částí
lidského těla
zdůvodní význam správného držení
těla
v modelových situacích ukáže
vhodnost oblečení, obuvi,
stravování a chování při určitých
činnostech
popíše a v modelech ošetří drobná
poranění a poskytne první pomoc

-

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;

-

-

Rozmanitost přírody
 látky a jejich vlastnosti
 voda a vzduch
 nerosty, horniny, půda
 rostliny a živočichové
 rovnováha v přírodě
 životní podmínky

Člověk a jeho zdraví
 lidské tělo
 základy sexuální výchovy
 péče o zdraví
 návykové látky a zdraví
 osobní bezpečí
 situace hromadného ohrožení
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uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS 3-5-04
- reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

-

popíše průběh lidského života
v jeho jednotlivých etapách
vysvětlí význam péče o zdraví
uvede příklady prevence nemocí a
úrazů
uplatňuje základní pravidla
účastníků silničního provozu
při mimořádných událostech
reaguje adekvátně situaci a řídí se
pokyny dospělých
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5.4.2. Přírodověda
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV.
Vzdělávání v předmětu rozvíjí poznatky a dovednosti získané v předmětu Svět kolem nás. Navazuje na
vzdělávací obsah týkající se především člověka, přírody a techniky.
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, zkoumají jejich vzájemné vztahy a
souvislosti. Poznávají sami sebe, potřeby své i druhých lidí. Při osvojování poznatků a dovedností se učí
vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagují na názory a podněty jiných.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tematické celky
Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je členěn do dvou tematických celků:
Rozmanitost přírody



žáci poznávají rozmanitost a proměnlivost přírody, jsou vedeni k uvědomění si vzájemného
souladu a rovnováhy života na Zemi, k pochopení nutnosti ochrany prostředí a života v něm
žáci hledají důkazy o proměnách v přírodě, pozorují a hodnotí vliv lidské činnosti na okolní
svět

Člověk a jeho zdraví


žáci poznávají sebe jako živou bytost, získávají základní poučení o zdravém způsobu života,
zdravotní prevenci, první pomoci a bezpečném chování při mimořádných událostech

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník
4.
časová dotace 2h

5.
2h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka probíhá ve školní budově, v okolí školy, v přírodě. Její součástí jsou cesty za přírodními
zajímavostmi naší země.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o

Žákům nabízíme různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně
organizovat a řídit vlastní učení
Vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací
Vedeme žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků

Kompetence k řešení problémů
o
o

Vedeme žáky k vnímání problémových situací kolem nás, k chápání problému a diskutování o
něm
Seznamujeme žáky s různými zdroji informací, které mohou vést k řešení problému a vedeme
je k ověřování správnosti řešení

Kompetence komunikativní
o
o

U žáků rozvíjíme dovednost otevřeně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na
společnost, historii i přírodní jevy
Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální
o
o
o

Učíme žáky spolupracovat a kriticky hodnotit práci týmu
Rozvíjíme schopnost žáků prosadit se ve skupině v různých rolích
Vedeme žáky k utváření pravidel chování při společné práci v týmu a jejich dodržování

Kompetence pracovní
o
o
o

Učíme žáky pracovat podle návodu, stanoveného postupu nebo jim umožníme hledat postup
vlastní
Vedeme žáky k dodržování bezpečnostních pravidel při práci, experimentu
Seznamujeme žáky s některými materiály a možnostmi jejich využití

Kompetence občanské
o

Vedeme žáky k chápání základních vztahů a jevů v přírodě a seznamujeme je s významem
jednotlivých složek životního prostředí
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Vzdělávací obsah předmětu: Přírodověda
4. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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-5-4-03
- zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-07
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu
ČJS-5-4-04
- porovnává na základě pozorování
základní projevy života na konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy
do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

-

-

-

-

-

ČJS-5-5-03
- účelně plánuje svůj čas pro učení,
práci, zábavu a odpočinek podle

-

objevuje propojenost prvků živé a
neživé přírody
zjišťuje princip rovnováhy v přírodě
vyjmenuje a zkoumá základní
podmínky pro život na Zemi
vysvětlí koloběh vody v přírodě
nachází souvislosti mezi lidskou
činností a konečným vzhledem
přírody
zkoumá vybraná základní
společenstva, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a
jejich přizpůsobení prostředí
založí jednoduchý pokus, uvede a
zdůvodní postup, vyhodnotí a
vysvětlí jeho výsledky
k třídění organismů využívá klíčů a
atlasů
řídí živočichy na obratlovce a
bezobratlé
jmenuje a rozpozná nejznámější
léčivé byliny, rozliší některé
jedovaté rostliny
řídí se pravidly bezpečnosti při
kontaktu s neznámými či
jedovatými rostlinami a volně se
pohybujícími zvířaty
účelně plánuje svůj čas pro učení,
práci, zábavu a odpočinek
s ohledem na potřeby vlastní i
nároky jiných osob

Učivo
Rozmanitost přírody
 živá a neživá příroda
 koloběh vody v přírodě
 vliv lidské činnosti na přírodu
 společenstva a jejich život
 rostliny a živočichové
 bezpečnost

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy
EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
EV – ekosystémy
EV – vztah člověka k prostředí
OSV – osobnostní rozvoj seberegulace a sebeorganizace
OSV – osobnostní rozvojpsychohygiena
OSV – Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy

Člověk a jeho zdraví
 mimořádné události
 návykové látky
 první pomoc, ošetření
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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-5-5-06
- uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou zdraví a
jeho preventivní ochranou
ČJS-5-5-07
- rozpozná život ohrožující zranění;
ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc
ČJS-5-5-01
- využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a k
podpoře vlastního zdravého způsobu
života

-

-

v modelových situacích předvede
řešení mimořádné události
jmenuje a rozpozná některé
návykové látky,
v modelech předvede jejich
odmítnutí
v modelových situacích prokáže
znalosti použití zásad poskytnutí
první pomoci, ošetří drobná
poranění a přivolá lékařskou
pomoc
uplatňuje pravidla zdravého
způsobu života



zdravý způsob života

156

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
5. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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-5-4-03
- zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-06
- stručně charakterizuje specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající rizika
vzniku mimořádných událostí; v
modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
ČJS-5-4-05
- zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity,
které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat
ČJS-5-5-02
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji dítěte
před a po jeho narození

-

-

-

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

uvědomuje si princip rovnováhy
v přírodě
vyhledá a shromáždí informace o
vzniku Země a života na ní,
diskutuje o nich
vyjmenuje planety sluneční
soustavy, některá vesmírná tělesa
blíže popíše
vysvětlí vznik půdy a rozliší její
základní typy s možností
hospodářského využití
rozpozná některé horniny a
nerosty, uvede příklady možného
využití
rozliší podnebné pásy na planetě a
popíše život v nich
popíše pohyb Země kolem Slunce a
s ním související změny
uvede a zhodnotí některé
konkrétní činnosti člověka
v přírodě a rozliší aktivity
podporující či poškozující životní
prostředí
jmenuje některé světové i místní
organizace, které se zabývají
životním prostředím

Rozmanitost přírody
 rovnováha v přírodě
 planeta Země
 vesmír
 životní prostředí
 půda a její typy
 horniny a nerosty
 podnebí
 pohyby Země
 ochrana životního prostředí

EV – Ekosystémy
EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
EV – Vztah člověka k prostředí
OSV – Osobnostní rozvoj
(Komunikace)
OSV-Osobnostní rozvoj
(Psychohygiena)
OSV – Osobnostní rozvoj
(Sebepoznání a sebepojetí)
MKV – Lidské vztahy

rozliší orgány a orgánové soustavy,
popíše jejich činnost a vysvětlí
funkce

Člověk a jeho zdraví
 lidské tělo
 vývojové etapy života člověka
 muž a žena
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ČJS-5-5-08
- uplatňuje ohleduplné chování k
druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech sexuálního
chování mezi chlapci a děvčaty v
daném věku
ČJS-5-5-05
- předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek
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-5-5-03
- účelně plánuje svůj čas pro učení,
práci, zábavu a odpočinek podle
vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob

-

-

-

-

pojmenuje jednotlivé etapy
lidského života
popíše a porovná vývoj dítěte před
a po narození
chápe rozdíly mezi mužem a ženou,
jejich odlišné role ve společnosti
v historii i současnosti
uplatňuje ohleduplné chování
k druhému pohlaví a orientuje se
v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty daného věku
zdůvodní důležitost dodržování
pravidel zdravého způsobu života a
vyvodí důsledky jejich porušování
bezpečně se pohybuje jako chodec
i cyklista v silničním provozu
diskutuje o vlivech reklamy
zdůvodní důležitost osobní, intimní
i duševní hygieny






sexuální výchova
zdraví
bezpečnost na silnici
hygiena
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5.4.3. Vlastivěda
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV.
Vzdělávání v předmětu navazuje na předmět Svět kolem nás a rozvíjí poznatky, dovednosti a doposud
získané zkušenosti žáků. Svou komplexností vymezuje vzdělávací obsah týkající se především člověka,
rodiny, společnosti, současnosti i historie naší vlasti, kultury.
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, zkoumají jejich vzájemné vztahy a
souvislosti. Vnímají vztahy mezi lidmi, poznávají sami sebe, potřeby své i druhých lidí. Při osvojování
poznatků a dovedností se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagují na názory a podněty
jiných.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je členěn do tří tematických celků:
Místo, kde žijeme



žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápat organizaci
života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti
důraz je kladen na praktické poznávání a utváření přímých zkušeností žáků, které vedou k
získání kladného vztahu k místu bydliště i naší vlasti

Lidé kolem nás



žáci si upevňují základy vhodného chování mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu
tolerance a solidarity, potřeby vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen
žáci se seznamují se základními právy a povinnostmi i globálními problémy světa

Lidé a čas



žáci se učí orientovat se v dějinách a čase, poznávat změny života i věcí v závislosti na čase
podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o historii a kulturní bohatství regionu i
celé vlasti

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

4.

5.

časová dotace 2h

2h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka probíhá zpravidla ve školní budově, její součástí jsou exkurze do různých institucí i cesty za
historickými a kulturními zajímavostmi naší země.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o

Žákům nabízíme různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně
organizovat a řídit vlastní učení
Vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací

Kompetence k řešení problémů
o
o

Vedeme žáky k vnímání problémových situací kolem nás, k chápání problému a diskutování o
něm
Seznamujeme žáky s různými zdroji informací, které mohou vést k řešení problému a vedeme
je k ověřování správnosti řešení

Kompetence komunikativní
o
o

U žáků rozvíjíme dovednost otevřeně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na
společnost, historii i přírodní jevy
Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální
o
o
o

Učíme žáky spolupracovat a kriticky hodnotit práci týmu
Rozvíjíme schopnost žáků prosadit se ve skupině v různých rolích
Vedeme žáky k utváření pravidel chování při společné práci v týmu a jejich dodržování

Kompetence pracovní
o

Učíme žáky pracovat podle návodu, stanoveného postupu nebo jim umožníme hledat postup
vlastní

Kompetence občanské
o
o

Seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi
Na základě příkladů z historie vedeme žáky k respektování přesvědčení jiných lidí
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Vzdělávací obsah předmětu: Vlastivěda
4. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČJS-5-1-01
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště
nebo pobytu vzhledem ke krajině a
státu
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-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-5-1-05
- zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních cest a
porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-06
- rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich význam

-

-

-

určí a popíše polohu svého bydliště
vzhledem ke krajině a státu
na mapě i v přírodě určí světové
strany, orientuje se podle nich
řídí se podle zásad bezpečného
pobytu v přírodě
rozlišuje náčrty, plány a základní
typy map
rozliší značky a barevnou grafiku
mapy
na mapě ČR vyhledá příklady
vodstva, pohoří, nížin, sídel
má přehled o těžbě nerostných
surovin
rozliší jednotlivá odvětví
hospodářství
vypráví o hlavním městě ČR Praze
vyjmenuje symboly našeho státu,
vysvětlí jejich význam a použití
pojmenuje hlavní orgány státní
moci, jmenuje některé zástupce,
chápe strukturu státního zřízení ČR
jmenuje některé organizace
zabývající se ochranou životního
prostředí a vysvětlí potřebu jejich
existence
vyjmenuje a na mapě vyhledá
národní parky ČR a nejznámější
chráněné oblasti

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

Místo, kde žijeme
 domov, krajina domova
 regiony České republiky
 naše vlast
 ochrana životního prostředí
 mapy
 cestování po republice

VMGES – Jsme Evropané
OSV – Osobnostní rozvoj
(Seberegulace a sebeorganizace)
VDO – Občan, občanská společnost a
stát
VDO – Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování
MKV – Kulturní diference
OSV – Sociální rozvoj (Komunikace)
OSV – Sociální rozvoj (Mezilidské
vztahy)
OSV – Sociální rozvoj (Kooperace a
kompetice)
MKV – Lidské vztahy
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-

-

ČJS-5-2-03
- rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už nemohou
tolerovat a která porušují základní
lidská práva nebo demokratické
principy
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-5-2-05
- 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
zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy

-

-

-

-

-

-

shromažďuje a zpracovává
poznatky o regionu z knihoven,
archivů, kronik či muzeí
vypráví zážitky a zajímavosti z cest
po naší vlasti, snaží se porovnat
krajinu i život lidí v regionech,
které navštívil
zná práva a povinnosti žáka školy
vnímá rodinu jako základní složku
společnosti a odůvodní důležitost
dobrých vztahů mezi jejími členy
na základě vlastních zkušeností
vyjádří vztahy mezi lidmi
vyvodí a dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, mezi chlapci a
děvčaty, v rodině, v obci
při konkrétních činnostech obhájí
svůj názor, popřípadě připustí svůj
omyl a dohodne se na dalším
postupu
porovnává různé podoby a projevy
kultury na základě vlastních
prožitků z cest, návštěv některých
institucí a na základě získaných
informacích z knih, internetu,
vyprávění
poukáže na změny a problémy
v nejbližším společenském a
přírodním prostředí
navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí v obci
orientuje se na časové ose
chápe dějiny jako časový sled
událostí

Lidé kolem nás
 rodina
 soužití lidí
 chování lidí
 podoby a projevy kultury

Lidé a čas
 současnost a minulost v našem
životě
 orientace v čase, časový řád
 historie našeho národa
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ČJS-5-3-05
- objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-3-04
- srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce předků
na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-03
- rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik

-

-

-

-

objasní historické důvody pro
zařazení státních svátků a
významných dnů
uvede příklady památek, bájí,
pověstí či mýtů spojených s naším
regionem i celou vlastí
vypráví o historii českého národa
od pravěku po období vlády Marie
Terezie
pracuje s časovými údaji a využívá
jich k pochopení vztahů mezi ději a
jevy




regionální památky
báje, mýty, pověsti
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5. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČJS-5-1-01
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště
nebo pobytu vzhledem ke krajině a
státu
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-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-5-1-05
- zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních cest a
porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-2-03
- rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už nemohou
tolerovat 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

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

vyhledá na mapě a pojmenuje
kontinenty a oceány
hovoří pomocí mapy o povrchu a
vodstvu Evropy
na mapě vyhledá evropské státy a
jejich hlavní města
vyhledá a shromáždí poznatky o
EU, využívá medií
sleduje prostřednictvím medií dění
ve společnosti
jmenuje některé historické
památky a zajímavosti ze zemí EU

Místo, kde žijeme
 Evropa a svět
 historické památky

VMGES – Objevujeme Evropu a svět
VMGES- Jsme Evropané
VMGES – Evropa a svět nás zajímá
OSV –Sociální rozvoj (Mezilidské
vztahy)
VDO – Občan , občanská společnost
a stát
VDO – Formy participace občanů
v politickém životě
OSV – Osobnostní rozvoj
(Sebepoznání a sebepojetí)
MKV – Princip sociálního smíru a
solidarity
MKV - Lidské vztahy
OSV -Sociální rozvoj (Komunikace)
OSV - Morální rozvoj (Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti)
MKV – Etnický původ
OSV – Sociální rozvoj (Poznávání lidí)

rozumí termínům lidská práva a
demokracie, rozpozná a zaujímá
stanoviska k jejich porušování
orientuje se v základních formách
vlastnictví, používá peníze
jednoduše vysvětlí pojmy: právní
ochrana občanů a majetku,
ochrana soukromého vlastnictví,
ochrana duševních hodnot
rozliší duševní a fyzickou práci

Lidé kolem nás
 právo a spravedlnost
 vlastnictví
 práce
 charitativní organizace
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nákupu a vrácené peníze, na příkladu
ukáže nemožnost realizace všech
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit,
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
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-5-2-05
- poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a
některé problémy a navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí obce
(města)
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-5-3-02
- využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam chráněných
částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek

-

-

-

-

-

uvede příklady některých
charitativních organizací a rozumí
smyslu jejich existence
sleduje a hodnotí změny ve svém
okolí, navrhuje možná řešení
případné problémové situace
vypráví o některých globálních
problémech lidstva, hledá možná
řešení

vypráví o historii českého národa
do současnosti
srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce
předků v naší vlasti v minulosti a
současnosti s využitím regionálních
specifik
zdůvodní význam movitých a
nemovitých kulturních památek
využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií

Lidé a čas
 historie našeho národa
 kulturní památky
 kulturní instituce
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5.5. Člověk a společnost
5.5.1. Dějepis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Dějepis navazuje na obsah vyučovacího předmětu Svět kolem nás.
Vzdělávání v předmětu přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním
je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti ve smyslu předávání
historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem
ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen hlubší poznání
dějin vlastního národa v kontextu se světovým a evropským vývojem. V tomto kontextu se jedná
především o dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Uplatňuje
se zřetel k základním hodnotám evropské civilizace.
Důležité je rozvíjet časové a prostorové představy, které umožňují žákům lépe proniknout k
pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není uzavřenou minulostí, či
shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím
minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou
konkretizovány zařazováním dějin regionu a dějin místních.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah předmětu Dějepis je členěn do osmi tematických celků:
Člověk v dějinách



žáci si osvojují důležitost dějepisných poznatků
žáci se orientují na časové přímce, v historické mapě a řadí hlavní historická období
chronologicky

Počátky lidské společnosti


žáci se seznamují s životem a duchovní kulturou pravěkých lovců a sběračů

Nejstarší civilizace a kořeny evropské kultury



žáci rozpoznají souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem zemědělských civilizací
žáci pochopí přínos antické kultury pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem

Křesťanství a středověká Evropa



žáci popíší změnu evropské situace v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku
států
žáci vymezí úlohu křesťanství v životě středověkého člověka
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uvedou příklady románské a gotické kultury

Objevy a dobývání, počátky nové doby



žáci popíší příčiny, průběh a důsledky zámořských objevů
žáci rozpoznají znaky kulturních stylů, uvedou představitele a památky

Modernizace společnosti




žáci vysvětlí podstatné změny ve vybraných zemích a u nás
charakterizují emancipační úsilí národů a sociálních skupin
vysvětlí nerovnoměrný vývoj jednotlivých částí Evropy a světa

Moderní doba




žáci se učí rozpoznat klady a nedostatky demokratických systémů
demonstrují zneužití techniky ve světových válkách
charakterizují totalitní systémy, příčiny jejich nastolení a důsledky jejich existence pro svět

Rozdělený a integrující se svět


žáci vysvětlí vznik bipolárního světa, uvedou příklady jeho střetávání

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

6.

7.

8.

9.

časová dotace

2h

2h

1h

2h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka probíhá ve školní budově, v kmenových třídách. Její součástí jsou exkurze do různých
institucí a cesty za historickými a kulturními zajímavostmi naší vlasti.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o
o
o
o

Podporujeme aktivní zájem žáků o poznávání historie své vlasti, Evropy a světa
Klademe důraz na učení s porozuměním, práci s textem, na vyhledávání a používání
potřebných informací v literatuře a na internetu
Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnost
Učíme žáky různým metodám poznání duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti
Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment
Motivujeme k učení - vytváříme situace, které povzbuzují žáka k učení

Kompetence k řešení problémů
o
o
o
o
o

Učíme žáky, jak některým problémům předcházet
Učíme žáky základům logického vyvozování závěrů z analýzy historických faktů
Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různá řešení
Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
Motivujeme žáky k účasti v soutěžích

Kompetence komunikativní
o
o

Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování, rozvíjíme dovednost správně a
výstižně formulovat názory na lidskou společnost a historii
Učíme žáky prezentovat své názory, obhajovat je a vhodně argumentovat klademe důraz na
kulturní úroveň komunikace

Kompetence sociální a personální
o
o
o
o
o
o

Podporujeme formy skupinového vyučování
Učíme žáky pracovat v týmu a vnímat vzájemné odlišnosti
Vedeme žáky k odmítavému postoji při narušování vztahů ve skupině
Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Netolerujeme projevy rasismu, nacionalismu a xenofobie
Vyžadujeme dodržování pravidel školního řádu a stanovených pravidel chování na
mimoškolních akcích

Kompetence pracovní
o
o

Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k dodržování a plnění jejich povinností a závazků
Různými formami seznamujeme žáky s profesemi s blízkým vztahem k historii

Kompetence občanské
o
o
o
o
o
o

Vedeme žáky k využití znalostí z historie pro život v současném světě
Rozvíjíme zájem o veřejné záležitosti
Vedeme žáky k ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti
Upevňujeme v žácích pocit zodpovědnosti za předávání historického bohatství dalším
generacím
Netolerujeme agresivní, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
Podporujeme vzájemnou pomoc žáků a různé způsoby spolupráce s obcí
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Vzdělávací obsah předmětu: Dějepis
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

D-9-1-01
- uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků
D-9-1-02
- uvede příklady zdrojů informací o
minulosti; pojmenuje instituce, kde
jsou tyto zdroje shromažďovány
D-9-1-03
- orientuje se na časové ose a v
historické mapě, řadí hlavní historické
epochy v chronologickém sledu
D-9-2-01
- charakterizuje život pravěkých sběračů
a lovců, jejich materiální a duchovní
kulturu
D-9-2-02
- objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost
D-9-2-03
- uvede příklady archeologických kultur
na našem území
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-9-3-03

-

-

-

-

-

-

-

Učivo 6.

Průřezová témata

uvede příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků
uvede příklady zdrojů informací o
minulosti
pojmenuje instituce, kde jsou tyto
zdroje shromažďovány
orientuje se na časové ose a
v historické mapě, řadí hlavní
historické epochy
v chronologickém sledu

Člověk v dějinách
 význam zkoumání dějin, získávání
informací o dějinách, historické
prameny
 historický čas a prostor

VDO - Občan, občanská společnost a
stát
VMEGS - Jsme Evropané
MKV- Etnický původ

charakterizuje život pravěkých
sběračů a lovců, jejich materiální a
duchovní kulturu
objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost
uvede příklady archeologických
kultur na našem území

Počátky lidské společnosti
 člověk a lidská společnost
v pravěku

rozpozná souvislost mezi
přírodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemědělských
civilizací
uvede nejvýznamnější typy
památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
demonstruje na příkladech přínos
antické kultury a uvede osobnosti

Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury
 nejstarší starověké civilizace a jejich
kulturní odkaz
 antické Řecko a Řím
 střední Evropa a její styky
s antickým Středomořím
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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
-

-

antiky důležité pro evropskou
civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
porovná formy vlády a postavení
společenských skupin
v jednotlivých státech a vysvětlí
podstaty antické demokracie
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7. ročník
Očekávané výstupy z RVP

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

D-9-4-01
- popíše podstatnou změnu evropské
situace, která nastala v důsledku
příchodu nových etnik, christianizace a
vzniku států
D-9-4-02
- popíše podstatnou změnu evropské
situace, která nastala v důsledku
příchodu nových etnik, christianizace a
vzniku států
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-9-5-01
- vysvětlí znovuobjevení antického
ideálu člověka, nové myšlenky žádající
reformu církve včetně reakce církve na
tyto požadavky
D-9-5-02

-

-

-

-

-

-

Učivo 7.

Průřezová témata

popíše podstatnou změnu
evropské situace, která nastala
v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
porovná základní rysy
západoevropské, byzantskoslovanské a islámské kulturní
oblasti
objasní situaci Velkomoravské říše
a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
vymezí úlohu křesťanství a víry
v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní
mocí, vztah křesťanství ke kacířství
a jiným věroukám
ilustruje postavení jednotlivých
vrstev středověké společnosti,
uvede příklady románské a gotické
kultury

Křesťanství a středověká Evropa
 nový etnický obraz Evropy
 utváření států ve
východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu
a jejich specifický vývoj
 islám a islámské říše ovlivňující
Evropu / Arabové, Turci /
 Velká Morava a český stát, jejich
vnitřní vývoj a postavení v Evropě
 křesťanství, papežství, císařství,
křížové výpravy
 struktura středověké společnosti,
funkce jednotlivých vrstev
 kultura středověké společnosti –
románské a gotické umění a
vzdělanost

VDO - Občan, občanská společnost a
stát

vysvětlí znovuobjevení antického
ideálu člověka, nové myšlenky
žádající reformu církve a reakce
církve na tyto požadavky
vymezí význam husitské tradice pro
český politický a kulturní život

Objevy a dobývání, počátky nové doby
 renesance, humanismus, husitství,
reformace a jejich šíření Evropou
 zámořské objevy a počátky
dobývání světa
 český stát a velmoci v 15.-18. Století
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vymezí význam husitské tradice pro
český politický a kulturní život
D-9-5-03
- popíše a demonstruje průběh
zámořských objevů, jejich příčiny a
důsledky
D-9-5-04
- objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy rozdělené do řady
mocenských a náboženských center a
jeho postavení uvnitř habsburské
monarchie
D-9-5-05
- objasní příčiny a důsledky vzniku
třicetileté války a posoudí její důsledky
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
-

-

-

-

-

-

popíše a demonstruje průběh
zámořských objevů, jejich příčiny a
důsledky
objasní postavení českého státu
v podmínkách Evropy rozdělené do
řady mocenských a náboženských
center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
objasní příčiny a důsledky
třicetileté války a posoudí její
důsledky pro Evropu
na příkladech evropských dějin
konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchie,
parlamentarismus
rozpozná základní znaky
jednotlivých kulturních stylů
a uvede jejich představitele a
příklady významných kulturních
památek



barokní kultura a vzdělanost
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8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
D-9-6-01
- vysvětlí podstatné ekonomické,
sociální, politické a kulturní změny ve
vybraných zemích a u 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-9-6-03
- 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
D-9-6-05
- na vybraných příkladech demonstruje
základní politické proudy
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

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- vysvětlí podstatné ekonomické,
sociální, politické a kulturní změny
ve vybraných zemích a u nás, které
charakterizují modernizaci
společnosti
- objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na
straně druhé
- 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
- na vybraných příkladech
demonstruje základní politické
proudy
- 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

Učivo 8.

Průřezová témata

Modernizace společnosti
 Velká francouzská revoluce a
napoleonské období, jejich vliv na
Evropu a svět, vznik USA
 industrializace a její důsledky pro
společnost, sociální otázka
 národní hnutí velkých a malých
národů, utváření novodobého
českého národa
 revoluce 19. století jako prostředek
řešení politických, sociálních a
národnostních problémů
 politické proudy / konzervatismus,
liberalismus, demokratismus,
socialismus/, ústava, politické
strany, občanská práva
 kulturní rozrůzněnost doby
 konflikty mezi velmocemi,
kolonialismus

VDO - Občan, občanská společnost a
stát
VDO – Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování
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D-9-7-01
- na příkladech demonstruje zneužití
techniky ve světových válkách a jeho
důsledky

-

na příkladech demonstruje zneužití
techniky ve válkách a jeho důsledky

Moderní doba
 první světová válka a její politické,
sociální a kulturní důsledky
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9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
D-9-7-01
- na příkladech demonstruje zneužití
techniky ve světových válkách a jeho
důsledky
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-9-7-04
- na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z
hlediska lidských práv
D-9-7-05
- zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a
kulturní prostředí
D-9-8-01
- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa; uvede příklady
střetávání obou bloků
D-9-8-02
- vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů
charakterizuje totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších
ekonomických a politických
souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět, rozpozná
destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
na příkladech vyloží
antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
zhodnotí postavení ČSR
v evropských souvislostech a jeho
vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní prostředí

-

-

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa, uvede příklady
střetávání obou bloků
vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce

Učivo 9.

Průřezová témata

Moderní doba
 nové politické uspořádání Evropy po
1. světové válce, úloha USA ve
světě, vznik ČSR, její hospodářskopolitický vývoj, sociální a
národnostní problémy
 mezinárodně politická a
hospodářská situace ve 20.a 30.
letech, totalitní systémy –
komunismus, fašismus, nacismus –
důsledky pro ČSR a svět
 druhá světová válka, holocaust,
situace v našich zemích, domácí a
zahraniční odboj, politické,
mocenské a ekonomické důsledky
války

VDO - Občan, občanská společnost a
stát
VDO – Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování
MKV- Etnický původ
VMEGS- Jsme Evropané
MUV- Principy sociálního smíru a
solidarity

Rozdělený a integrující se svět
 studená válka, rozdělení světa do
vojenských bloků reprezentovaných
supervelmocemi, politické,
hospodářské, sociální a ideologické
soupeření
 vnitřní situace v zemích východního
bloku
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euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce
D-9-8-03
- posoudí postavení rozvojových zemí
D-9-8-04
- prokáže základní orientaci v
problémech současného světa

-

posoudí postavení rozvojových
zemí
prokáže základní orientaci
v problémech současného světa






Československo od únorového
převratu do r. 1989, vznik ČR
rozpad koloniálního systému,
mimoevropský svět
problémy současnosti
věda, technika a vzdělání jako
faktory vývoje, sport a zábava
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5.5.2. Výchova k občanství
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výchova k občanství vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a
navazuje svým obsahem na učivo z předmětu Svět kolem nás, který je vyučován v 1.-5. ročníku.
Předmět se zaměřuje na vytváření znalostí a dovedností potřebných pro aktivní zapojení žáků do života
v demokratické společnosti.
Výchova k občanství pomáhá žákům rozpoznávat a formulovat společenské problémy a vede
žáky ke zjišťování a zpracování informací, které jsou nutné pro řešení společenských problémů a jejich
aplikaci v reálných životních situacích. Předmět napomáhá k realistickému sebepoznání a poznávání
osobnosti druhých lidí. Seznamuje žáky se vztahy v rodině, s hospodářským životem, s činností
důležitých orgánů ve společnosti a s možností zapojení jedince do občanského života. Učí žáky
respektovat názory druhých lidí, brát odpovědnost za vlastní názory, jednání a chování i jejich důsledky.
Žák získá orientaci v historickém a aktuálním dění v ČR a ve světě.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tematické celky
Vzdělávací obsah předmětu Výchova k občanství je členěn do pěti tematických celků:
Člověk ve společnosti




žáci se učí poznávat důležité znaky státu, rozlišují projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu, učí se kulturnímu životu, kulturním hodnotám a respektování jiných kultur a
tradic
důraz je kladen na vzájemnou solidaritu mezi lidmi, toleranci, vztahy mezi lidmi a jejich
komunikaci, důraz je také kladen na chování a projevy chování, jednání

Člověk jako jedinec



žáci postupně poznávají odlišnosti v chování lidí, uvědomují si osobní vlastnosti, dovednosti a
schopnosti, odlišnost lidí a jejich chování
učí se orientovat ve svém životě a uvědomují si smysl a význam života, osobního rozvoje

Stát a hospodářství



žáci se učí rozlišovat různé formy vlastnictví a učí se ochraně majetku
žáci se učí rozlišovat a porovnávat úlohy výroby, obchodu a služeb, učí se vysvětlit funkci peněz
a chování na trhu

Stát a právo




žáci se učí orientovat ve struktuře státu, učí se rozlišovat a porovnávat úkoly a funkce
jednotlivých složek státní moci v ČR
seznamuje se s lidskými právy a jejich ochranou, učí se uplatňovat svá práva a tolerovat práva
ostatních
učí se provádět jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky
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Mezinárodní vztahy, globální svět



žáci se učí chápat podstatu, význam a výhody evropské integrace a mezinárodní spolupráce
učí se projevy, klady a zápory globalizace, učí se orientovat ve významných globálních a
způsobech řešení

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Výchova k občanství se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník
6.
7.
8.
9.
časová dotace 2h

1h

1h

1h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
V předmětu Výchova k občanství jsou formou projektů a integrací do vyučovacích hodin
realizována průřezová témata „Výchova demokratického občana“, „Osobnostní a sociální výchova“,
„Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“, „Multikulturní výchova“ a „
Environmentální výchova“.
Výuka probíhá ve školní budově, v okolí školy, v přírodě. Její součástí jsou exkurze do různých
institucí i cesty za přírodními, historickými a kulturními zajímavostmi naší země.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o

Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací o probíraných oblastech podle zadaných kritérií
a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace k využití v praktickém životě
Vedeme žáky k seznámení s obecně používanými znaky, termíny, symboly k uvádění věcí,
jednotlivé oblasti do souvislostí a do společenského kontextu
Vedeme žáky k samostatné práci, experimentování, pozorování a k vyvozování nových závěrů
pro život ve společnosti

Kompetence k řešení problémů
o
o

Vedeme žáky k vnímání nejrůznějších společenských problémů
Učíme žáky prakticky řešit životní problémy a vést k odpovědnosti za svá rozhodnutí

Kompetence komunikativní
o
o
o

Vedeme žáky k souvislé a výstižné formulaci svých názorů na společenské dění a problémy
Vedeme žáky k pochopení potřeby vyslechnout názor druhých lidí, zabývat se jím, vhodně na
něj reagovat a vstoupit do diskuze
Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní
a účinnou komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální
o
o
o

Vedeme žáky k pochopení významu týmové práce, spolupráce s druhými a postavení
samostatné práce
Vedeme žáky k přijímání, získávání a měnění rolí ve společnosti a chápání smyslu rolí ve
společnosti
Vedeme žáky k přijímání názorů druhých lidí a podporování samostatného rozvoje

Kompetence pracovní
o
o
o

Vedeme žáky k nacházení způsobů, jak využívat znalostí získaných ve škole i mimo ni pro svůj
další rozvoj
Vedeme žáky k rozvíjení svého myšlení a nalezení nových řešení
Vedeme žáky k orientaci v podnikání a chápání jeho rizik

Kompetence občanské
o
o

Vedeme žáky k přijímání základních principů, na kterých spočívají zákony a společenské normy
Vedeme žáky k respektování kulturních tradic, historického dědictví a přesvědčení druhých lidí
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Vzdělávací obsah předmětu: Výchova k občanství
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata

-

Život v čase
 čas, měření času
 kalendář
 čas svátků

OSV – Sociální rozvoj (Poznávání lidí)
OSV –Morální rozvoj (Řešení
problémů)
MKV– Kulturní diference
MKV - Multikulturalita
VDO – Občanská společnost a škola
OSV – Osobnostní rozvoj
(Sebepoznání a sebepojetí)
OSV – Osobnostní rozvoj
(Seberegulace a sebeorganizace)
OSV - Osobnostní rozvoj
(Psychohygiena)

-

-

-

VO-9-1-07
- uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem

-

-

vysvětlí vnímání času
prokáže znalost měření času
uvede k čemu slouží kalendář a na
jaké časové úseky je rozdělen
zdůvodní proč slavíme rozmanité
rodinné a společenské svátky
uvědomí si význam domova pro
děti i dospělé
vžije se do pocitů osamělých lidí a
bezdomovců
vyjádří význam společných chvil
v rodinném kruhu
v návaznosti na učivo dějepisu
6.ročníku objasní historii rodiny
pěstuje si pěkný vztah k rodičům,
sourozencům, prarodičům a
příbuzným
zamýšlí se nad soudobým
postavením mužů a žen v rodině
dokáže objasnit pojmy „náhradní
rodinná péče“, adopce, adopce na
dálku, pěstounská péče
vysvětlí smysl SOS dětských
vesniček, dětských domovů a
kojeneckých ústavů
uplatňuje vhodné způsoby chování
a komunikace v jemu blízkých
konkrétních životních situacích
snaží se řešit neshody a konflikty
klidným, nenásilným způsobem

Život v rodině
 rodina má mnoho členů, rodokmen
 rodina má mnoho podob (užší a širší
rodina), náhradní rodinná péče
 rodinný řád, zvyky a rituály v rodině,
svatba, manželství, registrované
partnerství
 konflikt v rodině a jeho řešení,
vzájemná komunikace

Život mezi lidmi
 pravidla pomáhají žít spolu – člověk
je tvor společenský
 lidská práva
 šikana, násilí na dětech
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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-9-01-08
- objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám

-

-

-

-

VO-9-1-01
- objasní účel důležitých symbolů
našeho státu a způsoby jejich
používání
VO-9-1-02
- rozlišuje projevy vlastenectví od
projevů nacionalismu
VO-9-1-08
- objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní

-

-

zapojuje se do společných činností
ve třídě, ve škole i v dalších
organizacích
objasní význam pravidel pro soužití
v menších skupinách, je schopen
tato pravidla navrhovat a
uplatňovat
rozpozná projevy porušování
dětských práv, šikany a násilného
chování, ví, jak se zachovat a kam
se obrátit s žádostí o pomoc
uvede, jaká je náplň činnosti
obecního zastupitelstva
zjistí, s jakými problémy se
můžeme obracet na obecní úřad
uvede, jaké příležitosti realizovat
své zájmy mají děti žijící
v konkrétní obci
pokusí se navrhnout způsoby
prezentace obce, ve které žije
uvede, co je typické pro region, ve
kterém žije
na příkladech vysvětlí, čím se od
sebe mohou lišit jednotlivé regiony
ví, kde sídlí krajský úřad a kdo stojí
v jeho čele
dokáže popsat státní symboly ČR,
uvede, kde jsou umístěny a při
jakých příležitostech se používají
vysvětlí rozdíl mezi národností a
státním občanstvím
prokáže, že pochopil pojmy „vlast“
a „vlastenectví“
objasní, proč je třeba respektovat
jiné národy a národnosti

Místo, kde žiji
 domov
 obec, obecní samospráva
 kraje
 stát, jeho vznik, státní symboly ČR
 národnost, státní občanství
 žiji v Evropě a ve světě, EU , OSN
 příroda, konzumní a ekologický
způsob života

Obrana vlasti
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zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám
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-9-2-04
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti,
rozvíjet osobní přednosti, překonávat
osobní nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru

-

přiměřeně svému věku se pokusí
uvést výhody začlenění ČR do EU
objasní význam třídění odpadů a
ekologického chování domácností
zamýšlí se nad důsledky ničení
přírodního prostředí pro život
lidstva
popíše situace, kdy je třeba bránit
stát
navrhne, jak může pomoci
v konkrétním případě ohrožení
popíše, jak lze usměrňovat a
kultivovat charakterové vlastnosti,
rozvíjet osobní přednosti,
překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru

Osobní rozvoj
 osobní rozvoj, životní cíle a plány,
životní perspektiva, adaptace na
životní změny, seberozvoj,
sebezměna
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7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

VO-9-1-09
rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v
chování lidí a zaujímá aktivní postoj
proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-2-03
rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně
koriguje své chování a jednání

-

-

-

-

-

-

VO-9-4-02
rozlišuje a porovnává úkoly
jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí, uvede příklady
institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu
VO-9-1-08
objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní

-

-

pojmenuje a charakterizuje
jednotlivá období lidského života,
rozpozná tělesné a duševní změny
v době dospívání
charakterizuje své osobní
vlastnosti, rozpoznává projevy
schopností svých i jiných lidí
rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy
chování
dokáže dostatečně korigovat své
chování
zhodnotí důležitost společnosti pro
svůj život, rozliší společenské
skupiny
rozpozná projevy společensky
vhodného a nevhodného chování,
rozliší agresivní a asertivní
komunikaci mezi lidmi
uplatňuje vhodné způsoby chování
a komunikace, uvědomuje si
důsledky porušování pravidel pro
sebe i své okolí
vysvětlí význam základních
státoprávních pojmů: stát,
prezident, parlament, vláda,
objasní základní rozdělení moci ve
státě a uvede příklady institucí
charakterizuje menšiny žijící v ČR
rozpozná národnostní, rasové,
náboženské a jiné projevy lidské
nesnášenlivosti

Učivo

Průřezová témata

Škola a dospívání
 období lidského života , dospívání,
člověk jako osobnost, společenské
skupiny, život ve škole , pravidla
chování, právní normy – zákony,
společenská pravidla a normy,
důsledky porušování pravidel a
norem

MEV – Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
MEV – Fungování a vliv médií ve
společnosti

Společenský systém
 Česká republika – naše vlast,
národnostní menšiny, rasová
nesnášenlivost, vlastenectví,
základní lidská práva, Všeobecná
deklarace lidských práv, Listina
základních práv a svobod v ČR,
porušování lidských práv
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zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám
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 zajišťování obrany státu
VO-9-1-04
zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho
zajímají
VO-9-1-03
zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu
vystupuje
VO-9-1-05
kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na
veřejné mínění a chování lidí
VO-9-5-04
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-9-3-01

-

-

-

-

-

-

-

-

objasní nutnost vzájemné
tolerance a respektu pro život ve
společnosti
uvede základní dokumenty
upravující lidská práva
vysvětlí, jaký význam má pro život
člověka a společnosti dodržování
lidských práv

vysvětlí přínos významných
historických osobností pro rozvoj
naší země
objasní rozdíl mezi hmotnou a
duševní kulturou
rozliší základní druhy umění
charakterizuje významné kulturní
instituce, dokáže se vhodně chovat
při kulturních událostech
zdůvodní nepřijatelnost
vandalského chování a aktivně
proti němu vystupuje
kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj
k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
popíše současné závažné globální
problémy

Kulturní život
 historická tradice, kultura a umění,
společenská a kulturní zařízení,
masmédia, kulturní bohatství,
globální ekologické a společenské
problémy

rozlišuje základní formy vlastnictví
a majetku, uvede příklady

Tržní hospodářství
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-

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 hospodaření s
penězi
VO-9-3-05
uvede a porovná nejobvyklejší
způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu

-

-

objasní, jaké místo má majetek
mezi dalšími životními hodnotami
uvede, co všechno může tvořit
majetek jednotlivce, rodiny, obce,
státu
vyjmenuje hlavní způsoby a zdroje
získávání majetku
popíše funkci a formy peněz
popíše způsoby hospodárného
zacházení s penězi
na příkladech objasní, z čeho vzniká
rodinný rozpočet
porovná vhodné a nevhodné
způsoby využívání osobního a
rodinného rozpočtu



principy tržního hospodářství,
nabídka, poptávka, trh, fungování
trhu, právní formy podnikání
Hospodaření
 majetek a vlastnictví, peníze, jejich
funkce, hospodaření s penězi,
rozpočet – druhy rozpočtu
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8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

VO-9-2-01
objasní, jak může realističtější poznání
a hodnocení vlastní osobnosti a
potenciálu pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02
posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných
cílů, objasní význam vůle při
dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-1-06
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 zajišťování obrany státu
VO-9-4-01
rozlišuje nejčastější typy a formy států
a na příkladech porovná jejich znaky

-

-

Učivo

Průřezová témata

vysvětlí pojem osobnost, rozpozná
svůj temperament, objasní pojmy
schopnost a vůle, vysvětlí význam
potřeb, zájmů a hodnot
popíše základní lidské smysly,
vysvětlí význam paměti pro život
člověka
charakterizuje životní styl současné
společnosti, objasní nebezpečí
zdraví člověka ohrožujících
návykových látek

Osobnost člověka
 duševní vlastnosti, potřeby, zájmy,
hodnoty, pocity a emoce, smysly a
paměť, životní styl

VDO – Občan, občanská společnost a
stát
VDO – Formy participace občanů
v politickém životě
VDO – Principy demokracie

objasní význam tolerance pro
soužití lidí, charakterizuje pojem
stereotyp, vysvětlí nebezpečí
předsudků v lidské společnosti
uvede příklady formální a
neformální autority
uvede příklady solidarity a
mezilidské spolupráce
dokáže uvést možnosti řešení
konfliktních situací
na příkladech uvede povinnosti
občana při obraně státu
na příkladech objasní národní úkoly
Armády ČR při zajišťování obrany
státu a řešení krizí nevojenského
charakteru

Vztahy mezi lidmi
 společenská skupina, mezilidské
vztahy, autorita, solidarita,
altruismus, egoismus, chování
v konfliktních situacích

popíše formy a typy států, uvede
příklady, charakterizuje základní
funkce státu

Stát a občané
 stát – jeho funkce a typy
 demokracie

Obrana státu
 Armáda ČR a její úkoly
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VO-9-4-03
objasní výhody demokratického
způsobu řízení státu pro každodenní
život občanů
VO-9-4-04
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede
příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-06
objasní význam právní úpravy
důležitých vztahů – vlastnictví,
pracovní poměr, manželství
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-9-4-09
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů
právní ochrany občanů, uvede příklady
jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů
VO-9-4-10
rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich
příklady
VO-9-4-11
diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání
VO-9-4-08
dodržuje právní ustanovení, která se
na něj vztahují, a uvědomuje si rizika
jejich porušování

-

-

-

objasní výhody demokratického
způsobu řízení státu, vysvětlí smysl
voleb do zastupitelských orgánů,
uvede práva a povinnosti občana
ČR
popíše způsoby nabytí a pozbytí
státního občanství
objasní základní funkce ústavy,
vyjmenuje části Ústavy ČR
popíše význam právního řádu,
charakterizuje jednotlivá právní
odvětví, vysvětlí rozdíl mezi
morálními a právními normami
vyjmenuje orgány právní ochrany
občanů
popíše soustavu soudů v ČR
rozpozná základní rozdíl mezi
přestupkem a trestným činem
popíše problematiku dětské
kriminality a kriminality
mladistvých a uvede jejich příklady




Ústava ČR – její funkce a obsah
právní řád ČR – právo a morálka,
právní vztahy a právní normy,
právní odvětví, orgány právní
ochrany, přestupek a trestný čin,
kriminalita
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9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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-9-3-03
na příkladech ukáže vhodné využití
různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede
příklady použití debetní a kreditní
platební karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-02
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 hospodaření
s penězi
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,

-

-

-

uvede svůj názor na náboženství
orientuje se ve světových
náboženstvích
rozliší náboženství monoteistická a
polyteistická
objasní pojem náboženská
tolerance
charakterizuje pojmy náboženská
hnutí, extremismus, fanatismus
vyjmenuje funkce peněz
uvede v jaké formě se peníze
vyskytují i jakým způsobem je
možné s nimi platit
sestaví osobní i rodinný rozpočet
vysvětlí, jakou roli na trhu výrobků
má nabídka, poptávka, cena a
konkurence
objasní pojem úvěr, dokáže
spočítat úrok
uvede, jaké jsou v okolí jeho
bydliště peněžní ústavy

Učivo

Průřezová témata

Člověk a náboženství
 náboženská tolerance, judaismus,
křesťanství, islám, hinduismus,
budhismus, nová náboženská hnutí,
extremismus a fanatismus

VMEGS – Objevujeme Evropu a svět
VMEGS – Jsme Evropané

Finační gramotnost
 peníze, hospodaření domácnosti,
trh výrobků a služeb, úspory, úvěry,
úroky, korupce
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na příkladu ukáže tvorbu ceny jako
součet nákladů, zisku a DPH, popíše
vliv inflace na hodnotu peněz
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-9-3-07
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-9-3-08
rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady
jejich součinnosti
VO-9-5-01
popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede
příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-5-02
uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má
vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy, včetně
zajišťování obrany státu a účasti v
zahraničních misích
VO-9-5-03

-

-

-

-

charakterizuje pojem národní
hospodářství
pojmenuje principy ekonomických
systémů
podle různých hledisek rozdělí
národní hospodářství
vyjmenuje ukazatele národního
hospodářství, objasní pojmy hrubý
domácí produkt, nezaměstnanost,
inflace, obchodní bilance
vysvětlí pojem daň
uvede některé významné
mezinárodní organizace a
společenství, posoudí jejich význam
ve světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy
uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a
zápory
na příkladech objasní mezinárodní
úkoly Armády ČR
uvede příklady zahraničních misí

Národní hospodářství
 struktura národního hospodářství
 ukazatelé národního hospodářství
 hospodářská politika státu, státní
rozpočet, daně

Mezinárodní spolupráce
 světové organizace : OSN, NATO,
OECD, WTO
 evropská integrace : Rada Evropy,
ESUO, EHS,ES, EU
 globalizace
 obrana státu
 mezinárodní význam Armády ČR
 zahraniční mise
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-

uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a
zápory
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
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5.6. Člověk a příroda
5.6.1. Fyzika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a přírod RVP ZV. Vzdělání
v předmětu poskytuje žákům prostředky a metody pro porozumění přírodním faktům a především jim
dává potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a orientování v běžném
životě. Žáci si osvojují důležité dovednosti, především si rozvíjejí dovednost objektivně pozorovat,
experimentovat a měřit, vytvářet hypotézy o podstatě pozorovaných jevů, analyzovat výsledky a
vyvozovat závěry. Žáci postupně poznávají souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností,
především závislost člověka na přírodních zdrojích a vliv lidské činnosti na stav životního prostředí.
Jedná se převážně o zkoumání a vysvětlování především přírodních jevů v závislosti se změnami
probíhajícími v prostoru a čase, jde právě o pohyb, působení sil, elektrické, elektromagnetické a
světelné jevy provázející život člověka, druhy energií a jejich využití a vytvoření uceleného pohledu na
vesmír a jeho vývoj. Vzdělávací obsah směřuje k tomu, aby si žáci uvědomili souvislosti mezi jevy
probíhajícími v přírodě i možnosti pozitivního ovlivňování těchto jevů, které by umožnilo optimální
soužití člověka s přírodou.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Vzdělávací obsah předmětu Fyzika je členěn do sedmi tematických celků:
Látky a tělesa


žáci rozliší látky a tělesa, seznámí se základními vlastnostmi látek, používají a měří fyzikální
veličiny



žáci poznají různé druhy sil, počítají a měří jejich velikost, popisují účinky sil na těleso

Síly

Mechanické vlastnosti tekutin


žáci se seznámí s Pascalovým a Archimédovým zákonem, poznají jejich význam a využití v praxi

Energie


žáci rozlišují různé druhy energie, poznávají způsoby využití energií, zvládají jednoduché
výpočty

Zvukové děje


žáci poznají různé zdroje zvuku, seznámí se s pojmy ultrazvuk, infrazvuk, ozvěna a s použitím
tabulek se seznámí s rychlostí zvuku v různých prostředích

Elektromagnetické a světelné děje
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žáci poznají základní elektromagnetické jevy, seznámí se s funkcí transformátoru a
podmínkami vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech a polovodičích, poznají
elektromagnetické záření, charakterizují zdroj světla, optická prostředí, osvojí si vznik stínu,
odraz a lom světla

Vesmír


žáci se seznámí se základními pojmy a procesy probíhajícími v naší sluneční soustavě a vesmíru

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Fyzika se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

6.

7.

8.

9.

časová dotace 2h

2h

2h

2h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
V předmětu Fyzika jsou formou praktických cvičení a integrací do vyučovacích hodin
zařazována průřezová témata „Osobnostní a sociální výchova“ a „Environmentální výchova“. Výuka
probíhá ve školní budově v pracovně fyziky, její součástí jsou exkurze do planetária a na hvězdárnu.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o
o

Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost
Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace
Umožňujeme žákovi pozorovat, měřit, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat
závěry

Kompetence k řešení problémů
o
o
o
o

Vytvořením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit
Učíme žáky přecházet od smyslového poznání k poznání založenému na pojmech, prvcích
teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů
Učíme žáky poznatky zobecňovat a využívat v různých oblastech života
Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení

Kompetence komunikativní
o
o
o

Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat ( ústně i písemně ) postup a výsledky
pozorování a experimentů
Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu

Kompetence sociální a personální
o
o
o
o

Podporujeme týmovou spolupráci při hledání optimálních řešení problémů
Podporujeme kritiku a sebekritiku
Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu , co narušuje dobré vztahy mezi žáky

Kompetence pracovní
o
o
o
o

Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná
data zpracovávat a vyhodnocovat
Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků
Různými formami ( exkurze , film , beseda ) seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým
vztahem k fyzice

Kompetence občanské
o
o
o
o

Vedeme žáky k poznání možnosti rozvoje i zneužití fyziky
Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel ( pravidla bezpečné práce při
fyzikálních měřeních, pozorováních a experimentech, pravidla chování v učebně fyziky,
dodržování stanovených pracovních postupů )
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Vzdělávací obsah předmětu: Fyzika
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:
F-9-2-03
- změří velikost působící síly
F-9-1-01
- změří vhodně zvolenými měřidly
některé 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

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- rozliší na příkladech pojmy látka a
těleso
- uvede základní vlastnosti plynných,
kapalných a pevných látek
- určí vodorovný směr libelou, svislý
olovnicí
- ukáže na příkladech účinky
gravitační síly
- změří siloměrem velikost gravitační
síly
- uvede příklady jevů dokazujících, že
částice látek jsou v neustálém
pohybu
- zakreslí a popíše model atomu
- rozliší pojmy molekula a atom
- popíše elektrování těles při
vzájemném dotyku
- na pokusech ukáže vzájemné silové
působení zelektrovaných těles
- vysvětlí rozdíl mezi iontem a
neutrálním atomem
- uvede látky, ze kterých jsou
vyrobeny magnety
- popíše části magnetu
- ukáže pokusem působení
magnetického pole tyčového
magnetu na magnetické pole
jiného magnetu

Učivo

Průřezová témata

Vlastnosti látek a těles
 stavba látek
 elektrické vlastnosti látek
 magnetické vlastnosti látek
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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-9-1-03
- předpoví, jak se změní délka či objem
tělesa při dané změně jeho teploty

-

F-9-6-01
- sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje správně
schéma reálného obvodu

-

jednoduchým pokusem předvede
magnetizaci látky
vysvětlí rozdíl mezi magneticky
měkkou a magneticky tvrdou ocelí
popíše Zemi jako obrovský magnet
a vysvětlí použití kompasu a buzoly
vysvětlí pojem fyzikální veličina
vyjmenuje značky a jednotky
používaných fyzikálních veličin
osvojí si násobky i díly fyzikálních
veličin
používá jednoduchá měřidla
fyzikálních veličin
dodržuje správný postup při měření
( určí nejmenší dílek stupnice,
odchylku a měřicí rozsah )
vypočítá aritmetický průměr
naměřených hodnot
osvojí si vztah pro výpočet hustoty
vysvětlí význam určování hustoty
látek
určí experimentálně hustotu
z objemu a hmotnosti, řeší
jednoduché výpočty
vyhledá hustotu látek v tabulkách
posoudí, jak se změní délka či
objem tělesa při změně jeho
teploty
změří čas stopkami
zakreslí vybrané značky součástek
elektrického obvodu
sestaví jednoduchý i rozvětvený
elektrický obvod se dvěma

Měření fyzikálních veličin
 měření délky
 měření objemu
 měření hmotnosti
 hustota , její výpočet
 měření teploty
 měření času

Elektrický obvod
 elektrický proud
 magnetické pole elektrického
proudu
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-

-

žárovkami, do obvodu zapojí
zvonek
sestaví jednoduchý model
elektromagnetu
seznámí se s fyzikální veličinami
elektrický proud a napětí
vysvětlí rozdíl mezi vodičem a
izolantem
uvede z praxe příklady využití
zahřívání vodiče při průchodu
elektrického proudu
vysvětlí význam pojistky
pomocí magnetky určí magnetické
póly cívky s proudem
vyjmenuje pravidla bezpečného
zacházení s elektrickými zařízeními
a zásady první pomoci při úrazu
elektrickým proudem
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7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:
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-9-2-04
- určí v konkrétní jednoduché situaci
druhy sil působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici
F-9-2-05
- využívá Newtonovy zákony pro
objasňování či předvídání změn
pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-06
- aplikuje poznatky o otáčivých účincích
síly při řešení praktických problémů

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- určí, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
- na příkladech vysvětlí relativnost
pohybu
- řeší úlohy s využitím vztahu mezi v,
s, t u rovnoměrného pohybu
- vysvětlí pojem rychlost a řeší úlohy
na výpočet průměrné rychlosti
tělesa
- užívá grafu k zjišťování
rychlosti,dráhy a času
- znázorní sílu orientovanou
úsečkou, zapíše měřítko velikosti
síly
- zná značku a jednotku fyzikální
veličiny SÍLA
- používá vzorec pro výpočet
gravitační síly
- graficky i výpočtem určí výslednici
dvou sil souhlasného i opačného
směru
- různoběžné síly se společným
působištěm skládá pomocí
rovnoběžníku sil
- popíše jednoduché příklady síly
působící na těleso
- rozliší na příkladech účinky
sil(posuvné, otáčivé, deformační)
- chápe závislost posuvných účinků
síly na velikosti síly a na hmotnosti
tělesa
- ovládá jednoduché vysvětlení
Newtonových pohybových zákonů

Učivo

Průřezová témata

Pohyb těles
 klid a pohyb tělesa
 druhy pohybu
 graf závislosti dráhy na čase při
rovnoměrném pohybu
 síla , skládání sil
 pohybové zákony
 posuvné a otáčivé účinky síly
 deformační účinky síly
 tření , třecí síla

OSV - Osobnostní rozvoj (Rozvoj
schopností poznávání)
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-

-

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

-

užívá pojemy páka, rameno síly,
moment síly
zná podmínky pro rovnováhu na
páce a aplikuje algoritmus pro
výpočet rovnováhy při řešení
praktických úloh
uvede využití páky, kladky,
kladkostroje v praxi
rozliší pojem tlaková a tahová síla ,
uvede příklady účinků těchto sil
v jednoduchých výpočtech užije
vztah mezi F, p, S, zná značku a
jednotku tlaku
uvede na čem závisí velikost třecí
síly
rozliší tření smykové a valivé,
uvede příklady
určuje, kdy je nutné třecí sílu
zvětšit a zmenšit
chápe význam Pascalova zákona
v souvislosti s hydraulickými
zařízeními
zakreslí jednoduché schéma
hydraulického zařízení, uvede
příklady využití těchto zařízení
v praxi
předvede jednoduché pokusy
ukazující účinky gravitační síly na
kapalinu
vypočítá velikost hydrostatické síly
a hydrostatického tlaku
zná znění Archimédova zákona,
vysvětlí jej vlastními slovy, zvládá
výpočty velikosti vztlakové síly
působící na těleso v kapalině

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
 Pascalův zákon
 hydrostatický tlak a síla
 atmosférický tlak
 Archimédův zákon

198

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
-

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

-

-

-

odvodí podmínky pro plování těles
v kapalině a určí, jak závisí velikost
objemu ponořené části tělesa na
hustotě kapaliny
uvede příčiny atmosférického tlaku
a tlakové síly
popíše Torricelliho pokus, chápe
podstatu tlakoměrů
aplikuje Archimédův zákon
v plynech ( balóny )
vysvětlí pojmy podtlak, přetlak,
uvede jejich příklady a užití v praxi
používá pojmy světelný zdroj,
optické prostředí , uvede příklady
vysvětlí vznik stínu, v jednoduchém
nákresu ukáže fáze Měsíce,
zatmění Slunce a Měsíce
zná velikost rychlosti světla ve
vakuu
pokusem ověří zákon odrazu světla
graficky znázorní zobrazení tělesa
v rovinném zrcadle
popíše použití kulových zrcadel
v praxi
na pokusu ukáže lom světelných
paprsků při přechodu z jednoho
optického prostředí do druhého a
graficky jej znázorní
rozliší a vysvětlí lom světla od
kolmice a ke kolmici
uvede užití čoček – spojky a
rozptylky
s využitím pomůcek zobrazí
předmět spojkou, pokus znázorní
jednoduchým nákresem

Světelné jevy
 přímočaré šíření světla
 světelné zdroje
 měsíční fáze , stín
 rychlost světla
 odraz světla , zrcadla
 lom světla , čočky
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8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:
F-9-4-01
- určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu
energie tělesa
F-9-4-02
- využívá s porozuměním vztah mezi
výkonem, vykonanou prací a časem
F-9-4-03
- využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie a
jejich přenosu při řešení konkrétních
problémů a úloh
F-9-4-04
- určí v jednoduchých případech teplo
přijaté či odevzdané tělesem

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- určí v jednoduchých případech
práci vykonanou stálou silou
- využívá vztah mezi
výkonem,vykonanou prací a časem
v jednoduchých úlohách z praxe
- vysvětlí vzájemnou přeměnu
pohybové a polohové energie
v gravitačním poli Země
- chápe pojem vnitřní energie, na
praktických příkladech ukáže, jak
lze vnitřní energii tělesa zvýšit
- používá teplo jako fyzikální veličinu
- odlišuje termíny teplo a teplota
- používá vzorec pro výpočet tepla
přijatého nebo odevzdaného
- vysvětlí, co je měrná tepelná
kapacita, její hodnoty vyhledá
v tabulkách ( MFChT )
- vyhledá vlastnosti různých
materiálů a uvede jejich výhody a
nevýhody při tepelné výměně
- pojmenuje různé změny skupenství
- používá veličiny teplota tání,
potřebné hodnoty vyhledá
v tabulkách, řeší jednoduché úlohy
na výpočet tepla tání
- popíše rozdíl mezi vypařováním a
varem
- podle modelu popíše základní části
konstrukce spalovacích motorů
- uvede rozdíl mezi vznětovým a
zážehovým motorem

Učivo

Průřezová témata

Práce , energie , teplo
 práce a výkon
 pohybová a polohová energie
 vnitřní energie
 teplo
 změny skupenství

EV - Základní podmínky života

Pístové spalovací motory
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F-9-6-01
- sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje správně
schéma reálného obvodu
F-9-6-02
- rozliší stejnosměrný proud od
střídavého a změří elektrický proud a
napětí
F-9-6-04
- využívá Ohmův zákon pro část obvodu
při řešení praktických problémů

-

-

-

-

-

-

-

F-9-5-01
- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost
daného prostředí pro šíření zvuku

-

jednoduchým pokusem předvede
elektrování těles, uvede důvody
silového působení elektrických polí
zelektrovaných těles
vysvětlí pojem elementární
elektrický náboj a uvede jeho vztah
k jednotce coulonb
rozliší běžné vodiče a izolanty
vysvětlí jevy elektrostatické
indukce a polarizace na základě
jednoduchého pokusu
silové působení elektrických polí
popíše elektrickými siločárami
používá schematické značky pro
zakreslení schématu elektrického
obvodu a sestaví podle schématu
elektrický obvod
definuje elektrický proud, změří
jeho velikost ampérmetrem
vyjmenuje zdroje elektrického
napětí, změří jeho velikost
univerzálním měřicím přístrojem
využívá Ohmův zákon pro řešení
praktických problémů, orientuje se
v grafu závislosti I na U
vysvětlí rozdíly v zapojení
spotřebičů
za sebou a vedle
sebe, zvládá výpočty R, I, U
v pokusu předvede možnosti
zapojení reostatu
používá vzorec pro výpočet
elektrické práce a výkonu
uvede zdroje zvuku a druhy zvuku
podle hlasitosti
v tabulkách vyhledá rychlost zvuku
v různých prostředích

Elektrické jevy
 elektrický náboj
 elektrické pole
 elektrický proud
 elektrický odpor
 Ohmův zákon
 elektrická práce a výkon

Zvukové jevy
 zvukový rozruch a jeho šíření
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F-9-5-02
- posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

-

-

vyjádří souvislost mezi kmitočtem a
výškou tónu
rozliší pojmy ultrazvuk, infrazvuk,
vyhledá hranice slyšitelnosti
vysvětlí vznik ozvěny a dozvuku
vysvětlí, čím se zabývá
meteorologie
vyjmenuje vrstvy atmosféry
uvede základní meteorologické jevy
a způsoby jejich měření nebo
sledování
formuluje současné problémy
znečišťování atmosféry, vysvětlí ,
co je ozón a v čem spočívá
nebezpečí skleníkového efektu

Počasí kolem nás
 atmosféra
 základní meteorologické jevy
 znečišťování atmosféry
 ozón
 skleníkový efekt
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9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:
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

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- použitím Ampérova pravidla pravé
ruky určí magnetické póly cívky
s elektrickým proudem
- sestaví model elektromagnetu a
uvede možnosti využití
elektromagnetů v praxi
- popíše působení magnetického
pole na cívku s proudem a jeho
využití v elektromagnetických
měřících přístrojích
- sestaví model elektromotoru
- pokusem ukáže vznik
indukovaného proudu
- podle modelu popíše vznik
střídavého proudu
- z grafu časového průběhu
střídavého proudu určí periodu a
z ní frekvenci střídavého proudu
- změří velikost střídavého proudu a
napětí v elektrickém obvodu,
z efektivních hodnot veličin určí
hodnoty maximální
- sestaví transformátor ,
transformační poměr používá při
výpočtech
- uvede využití transformátorů,
popíše přenos elektrické energie
od elektráren ke spotřebiteli
- zná hodnotu napětí ve
spotřebitelské síti
- sestaví pokus ukazující, že voda se
solí vede elektrický proud, při
probíhající elektrolýze vysvětlí

Učivo
Elektromagnetické jevy
 magnetické pole cívky s proudem
 elektromagnet
 elektromotor
 elektromagnetická indukce

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy
EV - Základní podmínky života)

Střídavý proud
 transformátory

Vedení proudu v kapalinách a plynech
 elektrolýza
 náboj v plynech

203

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

-

F-9-6-03
- rozliší vodič, izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností
F-9-6-06
- zapojí správně polovodičovou diodu

-

-

-

-

-

pojmy elektroda (katoda, anoda),
elektrolyt
uvede příklady využití elektrolýzy
v praxi
vyjmenuje příklady vedení
elektrického proudu v plynech
uvede příklady jejich využití a
nebezpečí v praxi ( jiskrový a
obloukový výboj )
uvede základní vlastnosti vodičů,
izolantů a polovodičů
pojmenuje některé druhy
polovodičů a jejich užití
popíše polovodiče typu P a N
zapojí správně polovodičovou
diodu, zná její značku a rozliší její
zapojení v závěrném a propustném
směru
znázorní voltampérovou
charakteristiku diody
vysvětlí použití diody jako
jednocestného a dvoucestného
usměrňovače
uvede rozdělení
elektromagnetických vln a jejich
výskyt ( použití )
provádí výpočty frekvence a vlnové
délky, zná rychlost světla ve vakuu
popíše zdroje záření a jejich využití
na pokusech ukáže lom světla na
rozhraní dvou prostředí a pokus
znázorní graficky
lom světla ukáže na spojce a
rozptylce, zvládne jeho grafické
znázornění

Vedení elektrického proudu
v polovodičích
 druhy polovodičů
 polovodičové součástky

Elektromagnetické záření

Světelné jevy
 lom světla
 čočky
 optické vlastnosti oka
 lupa, mikroskop, dalekohled
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-

-

F-9-4-05
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z
hlediska vlivu na životní prostředí

-

-

-

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

-

vysvětlí vady oka, rozliší brýle
vhodné pro krátkozraké a
dalekozraké oko, vyhledá vzorec a
dokáže vypočítat z ohniskové
vzdálenosti čočky její optickou
mohutnost v dioptriích
z pomůcek ve stavebnici pro optiku
sestaví podle návodu model
mikroskopu a dalekohledu
popíše stavbu atomu, vysvětlí
základní pojmy ( izotop, nuklid,
nukleon )
vysvětlí, co znamená pojem
radioaktivita
seřadí podle pronikavosti druhy
radioaktivního záření, rozliší jejich
nebezpečnost
uvede příklady užití radioaktivity
v některých oborech činnosti
pomocí jednoduchého nákresu
ukáže princip řetězové reakce
podle obrázku popíše jaderný
reaktor
vyhledá různé energetické zdroje a
zhodnotí jejich výhody a nevýhody
z hlediska vlivu na životní prostředí
uvede tělesa tvořící sluneční
soustavu
vyhledá údaje o Slunci a planetách
vysvětlí, jaké změny na Zemi vyvolá
Měsíc
uvede, čím se liší planety a hvězdy

Jaderná energie
 stavba atomu
 radioaktivita
 energetické zdroje

Vesmír
 sluneční soustava
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5.6.2. Chemie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Pro výuku Chemie platí vše, co je uvedeno v RVP ZV v charakteristice vzdělávací oblasti Člověk
a příroda. Hlavní důraz je kladen na poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování
přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém
životě, rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat
hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Velmi důležité je učit se rozlišovat
příčiny chemických dějů, souvislosti mezi nimi, předvídat je, případně ovlivňovat, a to především v
souvislosti řešení praktických problémů.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tematické celky
Vzdělávací obsah předmětu Chemie je členěn do sedmi tematických celků:
Pozorování, pokus, bezpečnost práce


žáci poznávají vlastnosti látek, při praktických ukázkách se seznamují se zásadami bezpečné
práce, poznávají nebezpečné látky a přípravky

Směsi



na příkladech směsí žáci poznávají základní chemické pojmy,blíže poznají pro život
nejdůležitější směsi
voda a vzduch

Částicové složení látek a chemické prvky


žáci se učí rozlišovat chemické látky, seznámí se s názvy a značkami chemických prvků a
periodickou soustavou prvků, poznávají chemické sloučeniny a chemickou vazbu

Chemické reakce


žáci využívají jednoduché chemické pokusy k seznámení se základními chemickými reakcemi a
učí se řešit problémy v praktických situacích

Anorganické sloučeniny


žáci se naučí názvosloví oxidů, kyselin a hydroxidů a vybraných solí kyslíkatých a nekyslíkatých

Organické sloučeniny


žáci poznají uhlovodíky, paliva, deriváty uhlovodíků, přírodní látky

Chemie a společnost


žáci si osvojí a vysvětlí pojmy recyklace surovin, koroze, plasty, syntetická vlákna, léčiva a
návykové látky, hořlaviny
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b) Časová dotace
Vyučovací předmět Chemie se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

8.

9.

časová dotace 2h

2h

c) Podmínky pro výuku předmětu na škole
V předmětu Chemie je formou praktických činností do vyučovacích hodin zařazeno průřezové
téma „ Osobnostní a sociální výchova‘‘ .
Výuka probíhá ve školní budově v pracovně chemie.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o

Učíme různé metody poznávání přírodních objektů, jevů
informace a využívat je k dalšímu učení

a vlastností, učíme zpracovávat

Kompetence k řešení problémů
o
o

Učíme přecházet od smyslového poznání založeného na pojmech a modelech k chápání
vzájemných souvislostí a zákonitostí přírodě
Učíme poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života

Kompetence komunikativní
o
o

Vedeme k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování
Učíme stručně,přehledně sdělovat ústně
i písemně postup a výsledky pozorování a
experimentů

Kompetence sociální a personální
o

Učíme dovednosti spolupracovat a společně hledat řešení problémů

Kompetence pracovní
o
o

Učíme provádět pozorování a experimenty a získané informace zpracovávat
Seznamujeme se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kompetence občanské
o

Vedeme k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učíme odpovědnosti za zachování
životního prostředí
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Vzdělávací obsah předmětu: Chemie
8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata

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

-

Úvod do chemie
 chemie je věda
 vlastnosti látek, rozdělení
 pozorování, pokus, měření
 nebezpečnost chemických látek

OSV – Sociální výchova (Kooperace a
kompetice)

CH-9-2-01
- rozlišuje směsi a chemické látky
CH-9-2-04
- navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém
složení; uvede příklady oddělování
složek v praxi
CH-9-2-05
- rozliší různé druhy vody a uvede
příklady jejich výskytu a použití
CH-9-2-06
- uvede příklady znečišťování vody a
vzduchu v pracovním prostředí a
domácnosti, navrhne nejvhodnější
preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění
CH-9-3-01
- používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech

-

uvede čím se zabývá chemie,
význam
určí společné a rozdílné vlastnosti
látek
popíše metody práce užívané
v chemii
pracuje bezpečně s vybranými
dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost
posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím
pracovat nesmí
rozliší směsi a chemicky čisté látky
vyjmenuje typy směsí a uvede
jejich příklady
navrhne postupy a prakticky
provede oddělování složek směsí o
známém složení
rozliší různé druhy vody a uvede
příklady jejich výskytu a použití
uvede příklady znečišťování vody a
vzduchu v pracovním prostředí a
domácnosti
navrhne preventivní opatření a
způsoby likvidace znečištění

používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech

Částicové složení látek a chemické
prvky
 molekuly, atomy

-

-

-

-

-

-

Směsi
 směsi a chemicky čisté látky
 směsi stejnorodé (roztoky)
 směsi různorodé (suspenze, emulze,
aerosol)
 oddělování složek směsí (filtrace,
destilace, usazování, krystalizace,
chromatografie)
 voda
 vzduch
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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
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-9-4-03
- 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-9-5-02
- vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede
jejich vliv na životní prostředí a uvede
opatření, kterými jim lze předcházet
CH-9-5-03

-

-

rozlišuje chemické prvky a
chemické sloučeniny a pojmy užívá
ve správných souvislostech
orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy







-

-

-

-

atomové jádro, protony, neutrony
atomový obal, elektrony, valenční
elektrony, ionty
chemické prvky, sloučeniny
periodická soustava chemických
prvků
chemická vazby, elektronegativita
atomu

rozliší výchozí látky a produkty
chemických reakcí
uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí
zapíše jednoduchými chemickými
rovnicemi vybrané chemické
reakce
přečte chemické reakce

Chemické reakce
 reaktanty a produkty
 chemické rovnice
 zákon zachování hmotnosti
 rychlost reakcí, katalyzátory

porovná vlastnosti a použití
vybraných prakticky významných
oxidů, hydroxidů, halogenidů a
sulfidů
vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede
jejich vliv na životní prostředí
orientuje se na stupnici pH, změří
reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede
příklady neutralizaci v praxi

Anorganické sloučeniny
 kyslík, oxidy
 vodík
 halogeny a halogenidy
 kyseliny, kyselé deště
 amoniak
 hydroxidy
 kyseliny, kyselost a zásaditost
roztoků
 polokovy, nekovy
 kovy
 síra, sulfidy
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-

orientuje se na stupnici pH, změří
reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace 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-9-7-03
- orientuje se v přípravě a využívání
různých látek v praxi a jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví člověka

-

-

určí oxidační číslo atomů prvků
v oxidech, sulfidech, halogenidech
a hydroxidech
zapíše z vybraných názvů sloučenin
vzorce
zná koncovky oxidačních čísel
vypočítá molární hmotnost dané
látky
určí hmotnostní zlomek
určí koncentraci roztoku
připraví roztok určité koncentrace
vypočítá hmotnost produktu
vzniklého
z reaktantu o dané hmotnosti
orientuje se v přípravě a používání
různých látek v praxi jejich vlivech
na životní prostředí a zdraví
člověka

Základní chemické výpočty
 molární hmotnost
 látkové množství
 hmotnostní zlomek
 látková koncentrace
 výpočet hmotnosti látek v chemické
reakci
Chemie a společnost
 soli – využití (soli v kuchyni, mýdlo,
pro zdraví nebezpečné soli, salinita,
hnojiva)
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9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

CH-9-6-02
- zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a
uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy
CH-9-7-01
- zhodnotí využívání prvotních a
druhotných surovin z hlediska trvale
udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-03
- orientuje se v přípravě a využívání
různých látek v praxi a jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví člověka
CH-9-1-03
- objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
CH-9-7-02
- aplikuje znalosti o principech hašení
požárů na řešení modelových situací z
praxe
CH-9-6-01
- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-03

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

-

vysvětlí pojmy oxidace a redukce
uvede příklady redoxních reakcí

-

uvede příklady fosilních a
průmyslově vyráběných paliv
zjednodušeně popíše některou
možnost výroby elektrické energie
v elektrárně
uvede některé obnovitelné zdroje
energie

Chemické reakce a děje
 redoxní reakce (hoření, koroze,
elektrolýza, galvanické články)
 druhy chemických reakcí (skladné,
rozkladné, vytěsňovací, podvojné
záměny)
Výroba paliv a energie
 tepelná elektrárna
 jaderná elektrárna
 obnovitelné zdroje energie

-

-

-

-

-

orientuje se v přípravě a využití
různých látek v praxi a jejich vlivech
na životní prostředí a zdraví
člověka
objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havarie s
únikem nebezpečných látek,
principy hašení požárů

Chemie ve službách člověka
 průmyslová hnojiva
 stavební hmoty
 léčiva
 zpracování ropy
 havárie s únikem nebezpečných
látek
 obnovitelné přírodní zdroje

rozliší nejjednodušší uhlovodíky,
uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití

Organické sloučeniny
 uhlík
 uhlí, zemní plyn
 uhlovodíky (alkany, alkeny, alkyny,
areny)

Průřezová témata
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-

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků,
uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití

CH-9-6-04
- orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových
produktech biochemického
zpracování, především bílkovinách,
tucích, sacharidech
CH-9-6-05
- určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu
CH-9-6-06
- uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

-

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků,
uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití

-

rozliší sacharidy, tuky a bílkoviny,
uvede příklady zdrojů těchto látek
orientuje se ve výchozích látkách a
produktech dýchání a fotosyntézy
uvede příklady a význam vybraných
vitamínů a hormonů
vyhledá využití a účinky vybraných
alkaloidů
uvede nebezpečí spojené
s konzumací návykových látek
objasní význam slova doping

-




benzín, nafta
deriváty uhlovodíků
(halogenderiváty, dusíkaté
deriváty, alkoholy, kyslíkaté
deriváty, karboxylové kyseliny)
Přírodní látky
 tuky
 sacharidy
 bílkoviny
 vitamíny, hormony
 alkaloidy, léčiva
 drogy
 doping
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5.6.3. Přírodopis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Přírodopis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Rozvíjí poznatky,
dovednosti a doposud získané zkušenosti z prvního stupně základní školy. Je jedním z vyučovacích
předmětů, který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny. Podporuje chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti
přírodovědných poznatků a jejich použití v praktickém životě. Rozvíjí dovednost pozorovat,
experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy a vyvozovat z nich závěry. Učí žáky rozlišovat příčiny
přírodních jevů, souvislosti a vztahy mezi nimi.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis je členěn do osmi tematických celků:
Obecná biologie a genetika
 žáci se učí o vzniku, vývoji a rozmanitosti života, chápou a osvojují si vědomosti o základní
struktuře života, dědičnosti a proměnlivosti
 učí se zásadám třídění organismů
Biologie hub
 žáci se učí rozpoznávat houby, třídit je
 osvojují si zásady sběru, uchovávání a zpracování hub
 získávají základní poučení o první pomoci při otravě houbami
 chápou význam hub v ekosystémech
Biologie rostlin
 žáci se seznamují s anatomií a morfologií rostlin, poznávají základní principy fotosyntézy,
dýchání, růstu a rozmnožování
 seznamují se se systémem rostlin, poznávají hospodářsky významné rostliny
 chápou význam rostlin pro život a důležitost jejich ochrany
Biologie živočichů
 žáci se seznamují se stavbou těla, stavbou a funkcí jednotlivých částí těla živočichů
 osvojují si systém živočichů, pozorují jejich projevy chování, chápou nutnost ochrany
 poznávají jejich vývoj a výskyt, hodnotí vliv člověka na ně
Biologie člověka
 žáci se seznamují s fylogenezí a ontogenezí člověka
 osvojují si anatomii a fyziologii člověka
 žáci poznávají sebe jako živou bytost, získávají základní poučení o zdravém způsobu života,
zdravotní prevenci, první pomoci a bezpečném chování za mimořádných událostí
Neživá příroda
 žáci poznávají rozmanitost přírody, jsou vedeni k uvědomění si vzájemného souladu a
rovnováhy života na Zemi
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žáci se seznamují s nerosty a horninami, učí se o půdě
seznamují se s geologickými procesy
učí se o vzniku a vývoji Země

Základy ekologie
 žáci se učí vzájemných vztazích mezi organismy, mezi organismy a prostředím, o populacích a
ekosystémech
 seznamují se s ochranou přírody a životního prostředí
Praktické poznávání přírody
 žáci se postupně seznamují s metodami zkoumání přírody
 pracují s lupou, mikroskopem, určovacími klíči a atlasy
 zakládají jednoduché sbírky a herbáře
 sledují dění v oboru
b) Časová dotace
Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
Ročník

6.

7.

8.

9.

časová dotace 2h

2h

2h

1h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Předmět Přírodopis se vyučuje v učebně přírodopisu, v počítačové učebně nebo kmenové třídě. K
dalším organizačním formám výuky přírodopisu patří přírodovědné vycházky, exkurze a praktická
cvičení ve škole i v terénu. Obsah předmětu v jednotlivých ročnících je koncipován klasicky – jednotlivé
skupiny organismů i neživé přírody jsou členěny do systematických celků.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o Vedeme žáka k poznávání přírodních objektů, vlastností a jevů různými metodami
o Učíme ho vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z literatury nebo internetu
Kompetence k řešení problémů
o Vedeme žáka k řešení problémových situací a úloh
o Podporujeme žáka ve vyvozování logických závěrů z přírodních zákonů
o Vedeme ho k formulování problému a hledání různých forem řešení
Kompetence komunikativní
o Vedeme žáka k vytváření podnětného pracovního prostředí
o Podporujeme žáka v účasti v diskusi
o Požadujeme, aby vyslechl názory druhých
o Vedeme žáka ke spolupráci se spolužáky se speciálními vzdělávacími potřebami
o Učíme ho týmové spolupráci, skupinové výuce a kooperativnímu vyučování
Kompetence sociální a personální
o Požadujeme dodržování pravidel chování a bezpečnosti stanovená v řádu učebny a na
mimoškolních akcích
o Vedeme ho k tomu, aby zaujímal odmítavý postoj k drogám, alkoholu a kouření
o Podporujeme, aby odmítal agresivní, vulgární a hrubé chování
Kompetence pracovní
o Podporujeme žáka v plánování, organizování a vyhodnocování činnosti
o Vedeme žáka k samostatnému provádění, zaznamenávání a zdokumentování pokusu
Kompetence občanské
o Učíme žáka předcházet nemocem a úrazům
o Vedeme ho, aby dokázal poskytnout účinnou první pomoc v případě potřeby
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Vzdělávací obsah předmětu: Přírodopis
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

P-9-1-01
- rozliší základní projevy a podmínky
života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů
P-9-1-02
- popíše základní rozdíly mezi
buňkou rostlin, živočichů a bakterií
a objasní funkci základních organel
P-9-1-04
- třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek

-

-

-

P-9-1-07
- uvede na příkladech z běžného
života význam virů a bakterií v
přírodě i pro člověka

-

P-9-1-05
- vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-03

-

-

rozliší základní projevy a podmínky
života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů
si uvědomuje , že se život na
planetě postupně vyvýjel a měnil
svou rozmanitost
zná význam vody, kyslíku a
fotosyntézy pro život na Zemi
popíše základní rozdíly mezi
buňkou rostlin, živočichů a bakterií
objasní funkci základních organel
prokaryotické a eukaryotické buňky
rozpozná, porovná, objasní funkci a
stavbu těl vybraných skupin rostlin
a živočichů
třídí organismy a zařadí organismy
do taxonomických skupin
se doví o přítomnosti a působení
virů a bakterií v přírodě i na člověka
uvede rozdíly mezi
mnohobuněčnými a
jednobuněčnými organismy
naučí se rozlišovat anatomii,
morfologii a ekologii
jednobuněčných živočichů - prvoků
porovná vnější a vnitřní stavbu těla
vybraných skupin
mnohobuněčných bezobratlých
vysvětlí funkci orgánů a orgánových
soustav těchto skupin

Učivo

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

Obecná biologie
 vznik a vývoj života na Zemi
 struktura života - buňky
 stavba organismů
 význam a zásady třídění organismů

EV – Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
EV – Základní podmínky života

Nebuněčné a jednobuněčné organismy
 viry
 bakterie
 prvoci

Zoologie bezobratlých
 systém a anatomie skupin
bezobratlých živočihů (žahavci,
ploštěnci, hlístice, měkkýši,
kroužkovci, členovci, ostnokožci)
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rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových
soustav) rostlin i živočichů
P-9-4-01
- porovná základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
P-9-4-02
- 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-9-8-01
- aplikuje praktické metody
poznávání přírody
P-9-8-02
- dodržuje základní pravidla
bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírody
P-9-3-01
- odvodí na základě pozorování
uspořádání rostlinného těla od
buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánům
P-9-3-03
-

-

-

-

-

-

charakterizuje prostředí výskytu
jednotlivých živočichů
pozná podstatu jednoduchých
potravních řetězců
dokáže porovnávat a hodnotit
význam živočichů v přírodě i pro
člověka
uplatňuje zásady hygieny a
vhodného chování ve styku s nimi i
význam jejich ochrany

přesvědčí se o významu lupy a
mikroskopu a naučí se s nimi
pracovat
podle znaků živočichů je schopen
pracovat s jednoduchými atlasy a
klíči a poznávat v praxi některé
živočichy
naučí se chápat význam zelených
organismů a fotosyntézy pro život
na Zemi

Pozorování přírody
 základy
a
zásady
práce
s mikroskopem, binokulární lupou,
lupou
 práce s literaturou – atlasy, klíče
 laboratorní cvičení
Význam rostlin
Fyziologie rostlin
 fotosyntéza
 dýchaní
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vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických procesů a
jejich využití při pěstování rostlin
P-9-3-04
- rozlišuje základní systematické
skupiny rostlin a určuje jejich
význačné zástupce pomocí klíčů a
atlasů
P-9-3-05
- odvodí na základě pozorování
přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám
prostředí
P-9-3-02
- porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a uvede
praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-1-03
- rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových
soustav) rostlin i živočichů
-

-

-

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

-

-

-

umí uvést příklady zástupců řas,
mechorostů, kapraďorostů a
nahosemenných rostlin
rozliší základní části těla cévnatých
rostlin, umí vysvětlit jejich funkci
umí vysvětlit význam mechorostů,
kapraďorostů a nahosemenných
rostlin v přírodě
pozná naše nejběžnější jehličnany
rozpozná naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby s plodnicemi a
porovná je podle charakteristických
znaků
vysvětlí různé způsoby výživy hub a
jejich význam v ekosystémech a
místo v potravních řetězcích
objasní funkci dvou organismů ve
stélce lišejníků

Systém rostlin
 sinice
 řasy
 mechorosty
 kapraďorosty
 nahosemenné rostliny

Houby a lišejníky
 systém a anatomie
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P-9-2-03
- objasní funkci dvou organismů ve
stélce lišejníků
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7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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-9-8-01
- aplikuje praktické metody
poznávání přírody
P-9-8-02
- dodržuje základní pravidla
bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírody
P-9-3-02
- porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a uvede

-

-

-

-

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

porovná vnější a vnitřní stavbu těla
vybraných skupin obratlovců
vysvětlí funkci orgánů a orgánových
soustav těchto skupin
charakterizje prostředí výskytu
jednotlivých živočichů
dokáže porovnávat a hodnotit
význam živočichů v přírodě i pro
člověka
seznamuje se hospodářsky
důležitými živočichy a jejich
plemeny
rozezná nesprávné chování
k domácím zvířatům a upozorní na
ně dospělou osobu
chápe význam volně žijících
živočichů, jejich potravní vztahy a
význam v přírodě
uplatňuje zásady hygieny a
vhodného chování ve styku s nimi i
význam jejich ochrany
je schopen základů práce s
mikroskopem a lupou
podle znaků živočichů je schopen
pracovat s jednoduchými atlasy a
klíči a poznávat v praxi některé
živočichy

Zoologie obratlovců
 strunatci – pláštěnci a bezlebeční
 mihulovci a paryby
 ryby
 obojživelníci
 plazi
 ptáci
 savci

EV – Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

rozšiřuje si znalosti o stavbě
rostlinného těla
zná funkce rostlinných orgánů

Stavba těla krytosemenných rostlin
 kořen
 stonek

Pozorování přírody
 práce s mikroskopem, binokulární
lupou, lupou
 vycházky do přírody, exkurze
 práce s literaturou – atlasy, klíče
 laboratorní cvičení
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praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku

-

-

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

-

-

-

umí vysvětlit kvetení rostlin, vznik
plodů a jejich význam pro přírodu i
člověka
zná základní fyziologii rostlin – růst
a pohyby, vývoj
umí uvést příklady zástupců
jednoděložných a dvouděložných
rostlin
umí vysvětlit význam
krytosemenných rostlin pro člověka
pozná naše nejběžnější listnanté
stromy

dokáže rozlišit rostliny podle
nároků na životní prostředí
zná běžné okrasné rostliny a umí je
využít ke zkrášlení okolí



list – růst rostlin, život rostlin,
nepohlavní rozmnožování rostlin
 květ – pohlavní rozmnožování
rostlin
 plody a jejich rozšiřování
 pohyby rostlin
Systém krytosemenných rostlin
 vybrané čeledi dvouděložných a
jednoděložných rostlin

Rostliny a prostředí
 okrasné a užitkové rostliny
 zajímavosti
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8 ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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-9-5-03
- objasní vznik a vývin nového
jedince od početí až do stáří
P-9-5-04
- rozlišuje příčiny, případně příznaky
běžných nemocí a uplatňuje zásady
jejich prevence a léčby, objasní
význam zdravého způsobu života
P-9-5-05
- aplikuje první pomoc při poranění a
jiném poškození těla

-

rozumí hlavním stádiím vývoje
člověka, orientuje se v jeho
fylogenezi

Původ a vývoj člověka

-

umí pojmenovat a určit jednotlivé
části orgánových soustav lidského
těla, seznámí se se základy jejich
anatomie
určí polohu a objasní základní
funkce orgánů, pochopí význam
jednotlivých orgánů pro život
člověka
seznámí se s předlékařskou první
pomocí v při poranění a jiném
poškození těla a naučí se ji
aplikovat, zapamatuje si, jak
postupovat při poranění a
nehodách a jak přivolat odbornou
pomoc
dovede poznat příznaky některých
nemocí, s nimiž se může setkat ve
svém životě, zná zásady jejich léčby
rozšíří si znalost pojmu zdravá
životospráva, dokáže vysvětlit
důvody výběru správných, zdravých
potravin
posílí si žádoucí postoj k tvorbě
denního režimu, chápe jeho
význam pro duševní hygienu, rozšíří
si povědomí o nebezpečí
návykových látek a návykového
chování obecně

Tělní soustavy
 Opěrná a pohybová soustava
 Oběhová soustava
 Dýchací soustava
 Trávicí soustava
 Vylučovací soustava
 Kožní soustava
 Nervová soustava
 Žlázy s vnitřním vyměšováním
 Smyslová ústrojí
 Rozmnožovací soustava
 První pomoc a péče o soustavy

-

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

223

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
-

P-9-1-06
uvede příklady dědičnosti v praktickém
životě a příklady vlivu prostředí na
utváření organismů

-

-

-

objasní vznik a vývin nového
lidského jedince od početí až do
stáří, zná základní charakteristiky
jednotlivých věkových období
vytvoří si základní představu o
podobě a uložení genetické
informace člověka
chápe podstatu pohlavního
rozmnožování a jeho význam
z hlediska dědičnosti
dokáže uvést příklady dědičnosti
v praktickém životě člověka, včetně
základní informace o nemocích a
chybách vázaných na dědičnost

Člověk a dědičnost
 chromozomy a DNA
 význam genetiky
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9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

P-9-6-01
- objasní vliv jednotlivých sfér Země
na vznik a trvání života

-

P-9-6-02
- rozpozná podle charakteristických
vlastností vybrané nerosty a
horniny s použitím určovacích
pomůcek

-

P-9-6-02
- rozpozná podle charakteristických
vlastností vybrané nerosty a
horniny s použitím určovacích
pomůcek

-

P-9-6-03
- rozlišuje důsledky vnitřních a
vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu
vody

-

-

-

-

-

P-9-6-04
- porovná význam půdotvorných
činitelů pro vznik půdy, rozlišuje

-

Učivo

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

vyjmenuje planety sluneční
soustavy
vyhledá podle zájmu informace o
dalších částech sluneční soustavy
vysvětlí význam Slunce pro život na
Zemi
popíše stavbu Země – 3 základní
zóny ve vnitřní stavbě
uvede příklady tvaru některých
nerostů vzniklých krystalizací
vyjmenuje základní vlastnosti
nerostů

Vesmír – Země – podmínky života
 Země ve vesmíru
 stavba Země

EV – Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
EV – Základní podmínky života
EV – Vztah člověka z prostředí

uvede příklady hornin vyvřelých
rozliší vznik vyvřelin hlubinných a
výlevných
uvede příklady usazených hornin
uvede příklady přeměněných
hornin
uvede příčiny zemětřesení a
sopečné činnosti
jmenuje některé významné
litosférické desky a zdůvodní, proč
jsou některá místa na naší planetě
více ohrožená
popíše, co způsobuje rozrušování
hornin a nerostů a kdy dochází
k usazování hornin
rozliší hlavní půdní typy a půdní
druhy v naší krajině
vysvětlí pojem devastace půdy

Petrologie
 vyvřelé horniny
 usazené horniny
 přeměněné horniny

Mineralogie
 nerosty
 tvary nerostů
 vlastnosti nerostů
 třídění nerostů

Geologické děje
 vnější geologické děje
 vnitřní geologické děje

Pedosféra
 vznik půd
 půdotvorní činitelé
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hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě
-

P-9-6-05
- rozlišuje jednotlivá geologická
období podle charakteristických
znaků

P-9-6-06
- uvede význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj různých
ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními
jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
P-9-7-01
- uvede příklady výskytu organismů v
určitém prostředí a vztahy mezi
nimi
P-9-7-02
- rozlišuje a uvede příklady systémů
organismů – populace,
společenstva, ekosystémy; na
příkladu objasní základní princip
existence živých a neživých složek
ekosystému

-

vysvětlí význam vody pro život,
koloběh vody
uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na
využívání vody
rozliší jednotlivá geologická období
podle charakteristických znaků
popíše názory na stvoření i vývoj
podle Ch.Darwina

-

Uvede rozdíly v geologické stavbě
ČR

-

uvede podmínky života v naší
přírodě
jmenuje některé ekosystémy v naší
přírodě
vysvětlí podstatu ochrany naší
přírody a pravidla bezpečnosti
práce a chování při jejím poznání

-

-

uvede příklady výskytu organismů
v určitém prostředí a vztahy mezi
nimi

složení a vlastnosti půd
třídění půd

Podzemní voda a prameny

Vývoj Země , života a člověka
 názory na vznik a vývoj života
 jak začal život
 prekrambrium, prvohory,
druhohory, třetihory, čtvrtohory
Geologický vývoj a stavba České
republiky
 Západní Karpaty
 Český masiv
Podmínky života
Neživé složky životníh prostředí
 světlo
 teplo
 vzduch
 voda
 minerální látky
Živé složky životního prostředí
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P-9-7-03
- vysvětlí podstatu jednoduchých
potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-6-06
- uvede význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj různých
ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními
jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
P-9-7-04
- uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému

-

uvede ekologické problémy , které
zhoršují podmínky pro zachování
života na Zemi

Ochrana přírody
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5.6.4. Zeměpis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Vzdělávání v
předmětu Zeměpis (společně s ostatními vzdělávacími obory této oblasti) vede žáky k hlubšímu
porozumění zákonitostem přírodních procesů, a tím i k uvědomění si užitečnosti přírodovědných
poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti
přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR,
v Evropě a ve světě.
Žáci se učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak?
Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit
poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich
předvídání či ovlivňování. Žáci postupně poznávají souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností,
především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí
a na lidské zdraví.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis je členěn do sedmi tematických celků:
Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
 žáci se učí pracovat s geografickými informacemi
 žáci si osvojují geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
Přírodní obraz Země
 žáci si osvojují poznatky o planetě Zemi v rámci sluneční soustavy
 žáci poznávají a porovnávají působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv
na přírodu a na lidskou činnost
Regiony světa
 žáci se seznamují s jednotlivými regiony světa, učí se je vymezovat a porovnávat podle různých
kritérií
 žáci se učí přemýšlet o změnách a příčinách změn, ke kterým v těchto regionech dochází
Společenské a hospodářské prostředí
 žáci se učí posuzovat rozmístění světové populace a hospodářství v závislosti na přírodních
podmínkách
 žáci se učí orientovat v síti mezinárodních vztahů (organizace, politické změny a problémy),
posuzovat je a hodnotit
Životní prostředí
 žáci se seznamují s částmi krajinné sféry, dále pak s působením přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí (důsledky, rizika)
Česká republika
 žáci poznávají, hodnotí a porovnávají podmínky ČR v rámci jednotlivých částí ČR, v rámci
Evropy a celého světa
 žáci se seznamují s působením ČR v mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států
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Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
 žáci objevují v terénu dříve teoreticky probírané jevy
 žáci zkouší aplikovat teoretické poznatky v praxi
b) Časová dotace
Vyučovací předmět Zeměpis se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

6.

7.

8.

9.

časová dotace 2h

2h

2h

1h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
V předmětu Zeměpis jsou formou projektů a integrací do vyučovacích hodin realizována průřezová
témata „Osobnostní a sociální výchova“, „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“,
„Multikulturní výchova“, „ Environmentální výchova“.
Výuka probíhá ve školní budově, v okolí školy, v přírodě. Její součástí jsou exkurze do různých
institucí i cesty za přírodními, historickými a kulturními zajímavostmi naší země.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o Vedeme žáky ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí
Kompetence k řešení problémů
o Vedeme žáky k navrhování možností řešení různých problémů (rozložení hospodářství ve
světě, životní prostředí, apod.)
o Vedeme žáky k objektivnímu posuzování získaných faktů
Kompetence komunikativní
o Vedeme žáky ke kladení otázek o průběhu a příčinách různých přírodních procesů
o Vedeme žáky k vyjadřování vlastních názorů týkajících se různých problémů
Kompetence sociální a personální
o Vedeme žáky k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního
prostředí
o Vedeme žáky k zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům,
ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí
Kompetence pracovní
o Seznamujeme žáky s jednotlivými sektory hospodářství
o Vedeme žáky k hledání kladných a záporných stránek jednotlivých hospodářských sektorů
Kompetence občanské
o Vedeme žáky ke schopnosti vhodně reagovat na objekty či situace potenciálně či aktuálně
ohrožující životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
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Vzdělávací obsah předmětu: Zeměpis
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Z-9-1-01
- Organizuje a přiměřeně hodnotí
geografické informace a zdroje dat
z
dostupných
kartografických
produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších
informačních zdrojů
Z-9-1-02
- Používá s porozuměním základní
geografickou,
toporafickou
a
kartografickou terminologii
Z-9-1-03
- Přiměřeně hodnotí geografické
objekty, jevy a procesy v krajinné
sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich
vzájemnou
souvislost
a
podmíněnost, rozenává hranice
mezi podstatnými prostorovými
složkami v krajině
Z-9-1-04
- Vytváří a využívá osobní myšlenková
schémata a myšlenkové mapy pro
orientaci v konkrétních regionech,
pro prostorové vnímání a hodnocení
míst, objektů, jevů a procesů v nich,
pro vytváření postojů k okolnímu
světu
Z-9-2-01
- Zhodnotí postavení Země ve
vesmíru a srovnává podstatné

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

Organizuje a hodnotí geografické
informace a zdroje dat
Osvojí si základní kartografické a
geografické pojmy

Komunikační
geografický
a
kartografický jazyk
 Obecně používané kartografické a
geografické pojmy
 Hlavní kartografické produkty

EV – Základní podmínky života

Rozpozná
geografické
a
kartografické objekty – globus,
mapa, atlas
Rozezná hranice v krajině
Orientuje se v zeměpisné síti
Určí reálnou vzdálenost 2 bodů
podle měřítka mapy
Využívá
mentální
pomůcky
k orientaci v krajině
Zaujímá postoje k okolnímu světu

Geografická kartografie a topografie
 Glóbus
 Zeměpisná síť
 Měřítko a obsah map

Zhodnotí postvení Země ve vesmíru
i v rámci sluneční soustavy

Země jako vesmírné těleso
 Tvar, velikost a pohyby Země
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vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy
Z-9-2-02
- Prokáže na konkrétních příkladech
tvar planety Země, zhodnotí
důsledky pohybů Země na život lidí
a organismů
Z-9-2-03
- Rozlišuje a porovnává složky a prvky
přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost
a
podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje
tvary zemského povrchu
Z-9-2-04
- Porovnává působení vnitřních a
vnějších procesů v přírodní sféře a
jejich vliv na přírodu a na lidskou
společnost
Z-9-5-01
- Porovnává různé krajiny jako
součást pevninské části krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce
krajin
Z-9-5-02
- Uvádí konkrétní příklady přírodních
a kulturních krajinných složek a
prvků,
prostorové
rozmístění
hlavních ekosystémů
Z-9-7-01
- Ovládá základy praktické topgrafie a
orientace v terénu
Z-9-7-02
- Aplikuje v terénu praktické postupy
při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny

-

-

-

-

-

Uvědomuje si vliv pohybů Země na
život na planetě
Zhodnotí jejich důsledky



Rozlišuje jednotlivé složky přírodní
sféry v horizontálním (geografické
pásy, přírodní oblasti) i vertikálním
(výškové stupně) směru
Porovná a zhodnotí působení
vnějších a vnitřních procesů
v přírodní sféře na život na Zemi
Rozpoznává různé typy přírodních
krajin
Rozliší jejich typické znaky a funkce
Zná základní příklady přírodních a
kulturních složek krajiny
Orinetuje se v prostorovém
rozmístění hlavních světových
ekosystémů

Krajinná sféra
 Geografické pásy
 Výškové stupně
 Přírodní oblasti
 Vnitřní a vnější geologické děje
 Přírodní katastrofy
 Přírodní a společenské prostředí
 Typy krajin

Seznamuje se se základy praktické
topografie a orinetace v terénu
Používá mapu a buzolu pro orientaci
v terénu
Uplatňuje v terénu praktické
dovednosti při pozorování a
zobrazování krajiny

Cvičení a pozorování v terénu místní
krajiny
 Orientační pomůcky a přístroje
 Pohyb podle mapy
 Odhad vzdálenosti a výšek objektů
v terénu
 Náčrtky krajiny

Čas – střídání dne a noci, ročních
dob, časová pásma, datová hranice
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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

-

Uplatňuje zásady bezpečného
pohybu a pobytu v krajině
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7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Z-9-3-01
- Rozlišuje zásadní přírodní a
společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-3-02
- Lokalizuje na mapách světadíly,
oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií, srovnává jejich
postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
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 států
Z-9-3-04
- Zvažuje, jaké změny ve vybraných
regionech světa nastaly, nastávají,
mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

-

-

-

Rozlišuje, čím lze vymezit hranice
regionů – přírodní i společenské
hranice
Na mapě lokalizuje světadíly,
oceány a makroregiony
Porovná postavení jednotlivých
makroregionů
Zná rozvojová jádra jednotlivých
regionů
Porovnává a hodnotí základní
kartografické a topografické a
geografické vvlastnosti jednotlivých
regionů – oceány, světadíly (Arktida,
Antarktida,
Afrika,
Amerika,
Austrálie, Asie)
Přemýšlí nad příčinami změn
v regionech

Učivo

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

Regiony světa
 Světadíly
 Oceány
 Makroregiony světa
 Modelové regiony světa

VMEGS – Evropa a svět nás zajímá
VMEGS – Objevujeme Evropu a svět
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8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Z-9-3-01
- Rozlišuje zásadní přírodní a
společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-3-02
- Lokalizuje na mapách světadíly,
oceány a makroregiony světa podle
zvolených kritérií, srovnává jejich
postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
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 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-9-6-01
- Vymezí a lokalizuje místní oblast
(region) podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02
- Hodnotí na přiměřené úrovni
přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu, možnosti

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

Rozlišuje, čím lze vymezit hranice
regionů – přírodní i společenské
hranice
Na mapě lokalizuje světadíly,
oceány a makroregiony
Porovná postavení jednotlivých
makroregionů
Zná rozvojová jádra jednotlivých
regionů
Porovnává a hodnotí základní
kartografické a topografické a
geografické vvlastnosti regionu
Evropa
Přemýšlí nad příčinami změn
v regionech

Regiony světa
 Evropa

MKV – Etnický původ
EV- Vztah člověka k prostředí

Vymezí místní region v rámci kraje
Zhodnotí postavení a poměry
místního regionu v rámci kraje
Hodnotí přírodní poměry a
hospodářské poměry republiky
Porovnává
tyto
poměry
v evropském měřítku

Česká republika
 Místní region – rozvoj a specifika
 Přírodní a hospodářské poměry,
mezidnárodní postavení
 Regiony České republiky
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dalšího
rozvoje,
přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu
k vyšším územním celkům
Z-9-6-03
- Hodnotí a porovnává na přiměřené
úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní
zdroje,
lidský
a
hospodářský
potenciál
České
republiky v evropském a světovém
kontextu
Z-9-6-04
- Lokalizuje na mapách jednotlivé
kraje České republiky a hlavní
jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hosodářských aktvit
Z-9-6-05
- Uvádí příklady účasti a působnosti
České republiky ve světových
mezinárodních a nadnárodních
institucích,
organizacích
a
integracích států
Z-9-7-01
- Ovládá základy praktické topgrafie a
orientace v terénu
Z-9-7-02
- Aplikuje v terénu praktické postupy
při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny
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

-

-

-

-

Na mapě vyhledá jednotlivé kraje,
určí jejich jádrové a perfierní oblasti
Zná příklady celosvětových a
evropských organizací, ve kterých je
ČR členem
Uvede základní funkce těchto
organizací

Seznamuje se se základy praktické
topografie a orinetace v terénu
Používá mapu a buzolu pro orientaci
v terénu
Uplatňuje v terénu praktické
dovednosti při pozorování a
zobrazování krajiny
Uplatňuje zásady bezpečného
pohybu a pobytu v krajině

Cvičení a pozorovná v terénu místní
krajiny
 Orientační pomůcky a přístroje
 Pohyb podle mapy
 Náčrtky krajiny místního regionu
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9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Z-9-4-01
- Posoudí na přiměřené úrovni
prostorovou organizaci světové
populace, její rozložení, strukturu,
pohyby a dynamiku růstu a pohybů,
zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-02
- Posoudí, jak přírodní podmínky
souvisejí s funkcí lidského sídla,
pojmenuje
obecné
základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-03
- Zhodnoti přiměřeně strukturu,
složky
a
funkce
světového
hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a
energetické zdroje
Z-9-4-04
- Porovnává předpoklady a hlavní
faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
Z-9-4-05
- Porovnává státy světa a zájmové
integrace států světa na základě
podobných a odlišných znaků
Z-9-4-06
- Lokalizuje na mapách jednotlivých
světadílů
hlavní
aktuální
geopolitické změny a politické
problémy v konktrétních světových
regionech

-

-

-

-

-

posoudí na přiměřené úrovni
prostorovou organizaci světové
populace, rozložení a strukturu
světové populace, růst, pohyby a
dynamiku růstu a pohybů
zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa
posoudí, jak přírodní podmínky
souvisí s funkcí lidského sídla
pojmenuje
obecné
základní
geografické znaky sídel
zhodnotí přiměřeně strukturu,
složky
a
funkce
světového
hospodářství
lokalizuje na mapách hlavní světové
surovinové a energetické zdroje
porovná státy světa a zájmové
integrace států světa na základě
podobných a odlišných znaků

Učivo

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

Společenské a hospodářské prostředí
 Obyvatelstvo světa
 Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
 Světové hospodářství
 Regionální společenské, politické a
hospodářské útvary

OSV – Sociální rozvoj – Poznávání lidí
MKV –Kulturní diference
MKV – Lidské vztahy
MKV – Etnický původ
MKV – Princip sociálního smíru a
solidarity
EV – Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

lokalizuje na mapách jednotlivých
světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových
regionech
zajímá se o aktuální světové dění ve
společnosti
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Z-9-5-03
- Uvádí na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika přírodních
a společenských vlivů na životní
prostředí

-

-

Z-9-7-02
- Aplikuje v terénu praktické postupy
při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny

-

porovná různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry
rozlišuje na konkrétních příkladech
specifické znaky a funkce krajin
uvede konkrétní příklady přírodních
a kulturních krajinných složek a
prvků, uvede prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů
uvádí na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika přírodních
a společenských vlivů na životní
prostředí
aplikuje v terénu praktické postupy
při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny

Životní prostředí
 Vztah přírody a společnosti

Cvičení a pozorování v terénu místní
krajiny
 Charakteristika krajiny místního
regionu
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5.7. Umění a kultura
5.7.1. Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hlavním
cílem předmětu je podněcování a rozvíjení zájmu o hudbu. Žáci získávají základní pěvecké návyky a
dovednosti, seznamují se s hrou na jednoduché hudební nástroje, reagují na hudbu pohybem a
poznávají hudbu v různých žánrech a stylech. Hudební výchova rozvíjí celkovou dětskou hudebnost,
dětské

schopnosti,

které

se

projevují sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními,

instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými dovednostmi.
Žáci se o hudbě a o zážitcích z ní učí hovořit, vyjadřovat své pocity a dojmy. Používají při tom
hudební pojmy, názvosloví a poznatky z hudební nauky, které jsou aplikovány ve všech hudebních
aktivitách.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova je členěn do čtyř tematických celků:
Vokální činnosti


žáci se učí práci s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků

Instrumentální činnosti


žáci se učí hrát na hudební rytmické nástroje a využívají při hudební produkci i reprodukci

Hudebně pohybové činnosti


žáci ztvárňují hudbu a reagují na ni pohybem, tancem a gesty

Poslechové činnosti


žáci aktivně vnímají znějící hudbu, při níž poznávají hudbu ve všech jejích žánrových ,
stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a ,,interpretovat“

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

časová dotace 1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka předmětu Hudební výchova probíhá na prvním stupni v kmenových třídách a na druhém
stupni v specializované učebně hudební výchovy. Hudbu si žáci osvojují nejen při vyučování, ale také
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při návštěvách různých výchovných koncertů, divadelních představení či při jiných programech a
aktivitách.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o

Vedeme žáky k pochopení důležitých termínů v hudební oblasti
Vedeme žáky ke kultivovanému hudebnímu projevu
Rozvíjíme u žáků hudební paměť, smysl pro rytmus a melodické a harmonické cítění

Kompetence k řešení problémů
o
o

Předkládáme žákům vnímání různých estetických prožitků k vlastnímu hodnocení a
porovnávání
Vedeme žáky k tomu, aby uměli vyjádřit a obhájit svůj názor na umění

Kompetence komunikativní
o
o
o

Učíme žáky porozumět hudebním vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby
jednotlivých uměleckých epoch
Vedeme žáky k pochopení hudby jako svébytného prostředku komunikace
Učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých

Kompetence sociální a personální
o
o
o

Vedeme žáky k respektování pravidel chování při kulturních akcích
Učíme žáky hodnotit a kriticky posuzovat výkony svoje i druhých
Vedeme žáky k respektování individuálních schopností při hudebním projevu

Kompetence pracovní
o

Vedeme žáky k dodržování zásad hlasové hygieny a k vytvoření správných pěveckých návyků

Kompetence občanské
o
o

Vytváříme u žáků kladný vztah k našemu kulturnímu dědictví a tradicím
Vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění
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Vzdělávací obsah předmětu: Hudební výchova
1. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

HV-3-1-01
- zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
HV-3-1-02
- rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem
HV-3-1-05
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící
hudby

-

-

HV-3-1-03
- využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
HV-3-1-06
- rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální

-

HV-3-1-04
- reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie

-

-

-

snaží se správně dýchat, vyslovovat,
rovně stát či sedět
snaží se na základě svých dispozic
tvořit hlavový tón, zpívat s oporou
bránice
zpívá slabě X silně, pomalu X rychle
zpívá vybrané písně zpaměti
reprodukuje zpívané nebo hrané
melodické motivy
vymýšlí nejjednodušší melodie na
své jméno, říkadla
tvoří různé zvuky
reprodukuje a rozliší zvuky a tóny,
které slyší
rozliší tóny vysoké X hluboké,
krátké X dlouhé
zahraje nejjednodušší doprovody
na nástroje orffovského
instrumentáře
tříbí cit pro vhodné užití hudebních
nástrojů při doprovodu písní
identifikuje dle zvuku nástroje
rytmické a melodické
vytleskává nebo hraje jednoduchý
rytmus
seznámí se s pojmem rytmus –
tikání hodin, chůze, metronom =
hudební hodiny
hrou na tělo opakuje krátký
rytmický celek

Učivo

Průřezová témata

Vokální činnosti a nácvik písní
 základní pravidla hlasové hygieny
 intonační a rytmické cviky
 uvolňovací cviky
 tón a zvuk

Instrumentální činnosti
 Orffův instrumentář
 rytmus, melodie

Hudebně pohybové činnosti
 základní prvky hry na tělo
 vlastnosti tónu
 hudba a emoce
 hudebně pohybové hry
 různé druhy chůze
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-

-

HV-3-1-06
- rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální

-

-

-

doprovází zpěv nebo pohyb
tleskáním, luskáním, podupy
pohybem vyjadřuje tón krátký X
dlouhý, vysoký X nízký, melodii
stoupavou X klesavou
pohybově se pokouší vyjádřit
emocionální zážitek z hudby
pohybuje se dle hudby na místě,
vpřed i vzad (ve 2/4 taktu)
zapojuje se hudebně pohybových
her
individuálně nebo ve skupině
předvede různé druhy chůze či
pochodu za hudebního doprovodu
identifikuje tón vysoký X hluboký,
dlouhý X krátký
rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe,
zvuk a tón, mluvu a zpěv, hlas
mužský, ženský, dětský, zpěv sólový
a sborový, píseň vokální a
instrumentální
pojmenuje vybrané hudební
nástroje
uvede tempo a náladu skladeb
popíše notovou osnovu (počet linek
a mezer)
pojmenuje houslový klíč, taktovou
čáru a takt
zapisuje notu celou do notové
osnovy

Poslechové činnosti
 tón , zvuk, zpěv
 vybrané hudební nástroje
 tempo skladby

Seznámení s pojmy hudební nauky
 notová osnova
 houslový klíč, takt, taktová čára
 nota celá
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2.-3. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

HV-3-1-01
- zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
HV-3-1-02
- rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem

-

-

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

-

-

-

využívá správné pěvecké návyky a
dovednosti
aplikuje pravidla hlasové hygieny
(rozezpívání, měkké nasazování při
zpěvu)
zpívá slabě i silně, pomalu i rychle
interpretuje písně ve 2/4, 3/4, 4/4
taktu
reprodukuje jednoduché zpívané
nebo hrané melodické i rytmické
motivy
zpívá jednoduché kánony ve
skupině
zazpívá vzestupnou a sestupnou
řadu
seznamuje se s durovou a mollovou
písní (tóninou)
při zpěvu sleduje obrys melodie
v notovém záznamu
využívá Orffova instrumentáře ke
hře jednoduchých rytmických
doprovodů
hraje jednoduché melodické
doprovody na melodické nástroje
uplatňuje svou kreativitu a sám
tvoří jednoduché rytmické
doprovody k písním, které také
vytleská (ve 2/4 a 3/4 taktu)
rytmicky doprovází svůj zpěv nebo
zpěv žáků

Učivo

Průřezová témata

Vokální činnosti a nácvik písní
 hlasová hygiena
 dynamika a tempo
 kánon
 vzestupná a sestupná melodie
 durové a mollové melodie

OSV – Osobnostní a sociální výchova –
Osobnostní rozvoj - Psychohygiena

Instrumentální činnost
 rytmické nástroje Orff.
instrumentáře
 jednoduchá improvizace
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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

-

-

-

-

pohybem těla vyjadřuje melodii –
její charakter, tempo, dynamiku a
emocionální zážitek
taktuje ve 2/4 taktu
provádí dvoudobou chůzi a tanec –
v průpletu a přísuvný krok
(jednoduchá polka
vyslechne kratší vokální a
instrumentální skladby
rozliší instrumentální a vokální
skladbu
dle obrázku a zvuku rozpozná
vybrané hudební nástroje
rozumí pojmům dirigent, skladatel,
sólista, sbor
dle hudební ukázky pozná ráz
skladby či písně (taneční, pochod,
ukolébavka)
nakreslí pocity při poslechu různých
žánrů hudby
při reprodukci písní se řídí
dynamickými znaménky (f – mf – p)
píše houslový klíč do notové osnovy
zapisuje a pojmenovává noty
v rozsahu c1-a1
seznámí se s funkcí repetice a v
notových záznamech ji respektuje
pojmenovává noty půlové,
čtvrťové, osminové a pomlky
čtvrťové

Hudebně pohybové činnosti
 charakter melodie
 dvoudobá chůze

Poslechové činnosti
 poslech vokálních a
instrumentálních skladeb
 vybrané hudební nástroje
 dirigent, skladatel sbor, sólista
 kresba pocitů při poslechu hudby

Seznámení s pojmy hudební nauky
 dynamika - základní dynamická
znaménka

noty c1 – a1
 repetice
 nota půlová, čtvrťová, osminová
 čtvrťová pomlka
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4. – 5. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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

-

-

-

rozvíjí správné pěvecké návyky
osvojené v nižších ročnících
zazpívá písně v 2/4, 3/4, 4/4 taktu
(v dur i moll) – sólově či ve sboru
sborově zazpívá hymnu ČR a uvede
základní údaje o jejím vzniku,
autorech, předvede chování při
hymně
rozpozná předvětí a závětí
označí melodii ukončenou a
neukončenou, neukončenou
zvládne dokončit
vytleská jednoduchý hudební
rytmus dle notového záznamu
v 3/4 taktu rozlišuje dobu lehkou
těžkou
zpívá jednoduché kánony
dle sluchu zopakuje na solmizační
slabiky notovou řadu
řeší různé intonační hádanky a
hříčky
zachytí rytmus písně, který vytleská

Učivo

Průřezová témata

Vokální činnosti a nácvik písní
 zdokonalování pěveckých technik a
návyků
 hymna ČR
 předvětí a závětí
 vytleskávání rytmu
 doba těžká a lehká
 solmizační slabiky
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HV-5-1-02
- realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem,
hrou, tancem, doprovodnou hrou)
jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03
- využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností
jednoduché, popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné hře
i k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní
HV-5-1-05
- 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-5-1-04
- 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

-

doprovází lidové písně na orffovské
hudební nástroje (včetně předehry,
mezihry a dohry)
na základě svých hudebních
dispozic obměňuje a tvoří hudební
motivy a aplikuje je při hře předvětí
a závětí
v rytmických doprovodech využívá
hodnoty celých, půlových,
čtvrťových a osminových not a
pomlk
při hře melodie i rytmu využívá
notového záznamu

Instrumentální činnosti
 hra na jednoduché Orff. nástroje
 jednoduchá hudební improvizace
 rytmický notový záznam

vyjádří charakter a emoce
poslouchané hudby pohyby těla
pohybuje se dle hudby na místě
v 3/4 taktu vpřed i vzad a v kruhu
taktuje ve dvoudobém, čtyřdobém
a třídobém taktu
pohybuje se v rytmu populární
hudby
vyslechne krátké symfonické,
komorní a jiné nástrojové ukázky
rozpozná hudbu chrámovou,
koncertní, taneční a rockovou
durovou a mollovou hudební
ukázku
dle zvuku a obrázku rozezná další
vybrané hudební nástroje

Hudebně pohybové činnosti
 pohyby těla dle hudby
 taktování

Poslechové činnosti
 poslech hudebních ukázek
 druhy hudby
 durové a mollové melodie
 seznámení s dílem B. Smetany, A.
Dvořáka, J.S.Bacha, W.A. Mozarta,
L. Janáčka
 píseň lidová a umělá
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-

-

-

seznamuje se s dílem hudebních
skladatelů ( B. Smetana, A. Dvořák,
J.S.Bach, W. A. Mozart, L. Janáček)
rozliší ukázky písní lyrických,
žertovných a hymnických
chápe rozdíl mezi písní lidovou a
umělou
seznámí se s pojmy legato a
staccato
zapisuje noty v rozsahu c1 – g2
pojmenovává posuvky –
předznamenání
vysvětlí, co je stupnice
vyjmenuje tóny stupnice C dur a
stupnici C dur zapíše 
do notové
půltón a tón
osnovy v požadovaném tvaru a
délce not
seznámí se se skupinami not –
osminovými a šestnáctinovými
má představu o celém tónu a
půltónu

Seznámení s pojmy hudební nauky
 legato, staccato
 noty c1 – g2
 druhy předznamenání
 stupnice
 stupnice C dur
 osminové a šestnáctinové noty
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6. – 7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

HV-9-1-01
- využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
HV-9-1-02
- uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě;
zpívá dle svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev
druhého
HV-9-1-03
- reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
HV-9-1-04
- realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a
skladby různých stylů a žánrů
HV-9-1-05
- rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních
schopností a pohybové vyspělosti

-

-

-

Učivo

rozlišuje písně lidové a umělé
zpívá písně podle svých
individuálních schopností
využívá zásady hlasové hygieny při
zpěvu i v běžném mluvním projevu
ocení kvalitní vokální projev
spolužáka
orientuje se v písních jednohlasých
i vícehlasých
uplatňuje kreativitu a originalitu při
hudebním projevu
rozdělí lidské hlasy v hudbě

Vokální činnosti
 lidové a umělé písně
 zpěv písní
 hlasová hygiena
 jednohlas, lidový dvojhlas, kánon
 lidské hlasy
 rozšiřování hlasového rozsahu

předvede hru na jednoduché
Orffovy nástroje při produkci
jednoduchých rytmických motivů a
doprovodů
znázorní hudbu pomocí gest a
mimiky
předvede jednoduché taneční
kroky
rozliší dvoudobý a třídobý takt
taktuje ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu

Instrumentální činnosti
 rytmické motivy
 hra na jednoduché hudební
nástroje
Hudebně pohybové činnosti
 hudba a pohyb
 gesta, mimika
 jednoduché taneční kroky
 druhy taktu
 taktování

Průřezová témata
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předvede jednoduchou pohybovou
vazbu
HV-9-1-06
- orientuje se v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07
- zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
HV-9-1-08
- vyhledává souvislosti mezi hudbou
a jinými druhy umění

-

-

-

vyjadřuje pohybem znějící hudbu
vnímá formální strukturu písně
rozliší lidové a společenské tance
pozná některé tance podle
základních znaků
vyjmenuje výrazové prostředky v
hudbě, vnímá je při poslechu,
uplatňuje ve vlastním projevu
rozezná vzestupnou a sestupnou
melodii
rozliší durový a mollový akord
rozpozná délku, sílu, barvu, výšku
tónu
všímá si souvislostí mezi hudbou a
jinými druhy umění a pozná
některé žánry tohoto typu
vnímá formální strukturu
hudebního díla, charakterizuje
některé hudební formy

Poslechové činnosti
 forma písně
 lidové tance, společenské tance
 výrazové prostředky hudby
 opera, opereta, melodram,
scénická hudba, balet, muzikál
 hudební formy: koncert, sonáta,
sonátová forma, symfonie,
symfonická báseň, fuga, kantáta
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8. – 9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

HV-9-1-01
- využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
HV-9-1-02
- uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě;
zpívá dle svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev
druhého
HV-9-1-03
- reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
HV-9-1-04
- realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a
skladby různých stylů a žánrů

-

-

HV-9-1-05
- rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný typ

-

Učivo

Průřezová témata

využívá své individuální schopnosti
při zpěvu
dodržuje pěvecké návyky a pravidla
hlasové hygieny
orientuje se v notovém záznamu
písně
převede melodii z nezpěvné polohy
do zpěvné

Vokální činnosti
 zpěv písní a melodií
 hlasová hygiena
 využívání rytmických zákonitostí
při vokálním zpěvu

MKV – Lidské vztahy

využívá hudební nástroje
k doprovodu pěveckých projevů
vytvoří hudební doprovod podle
svých schopností a dovedností
vyslechne ukázky hry na některé
hudební nástroje
vytvoří primitivní hudební nástroj
z přírodních materiálů
znázorní pohybem tempové a
dynamické změny
vyjádří znějící hudbu pohybem

Instrumentální činnosti
 nástrojové doprovody
 hudební nástroje
 využití keyboardů a počítače
 záznam hudby

Hudebně pohybové činnosti
 pohybové reakce na hudbu
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hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních
schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou
vazbu
HV-9-1-06
- orientuje se v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07
- zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
HV-9-1-08
- vyhledává souvislosti mezi hudbou
a jinými druhy umění

-

doprovodí jednoduchým pohybem
zpěv



-

rozliší artificiální a nonartificiální
hudbu
uvede základní znaky hudby
v různých slohových obdobích
vyslechne ukázky hudebních děl
různých slohových období a vyjádří
k nim svůj názor
porovnává hudbu z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti
s jinými skladbami
orientuje se rámcově ve vývoji
jazzové a populární hudby
rozpozná vztah stylů a žánrů
k životu jedince, společnosti, ke
kulturním tradicím a zvykům
připraví si referáty o hudebních
skladatelích
připraví si referát o svých
oblíbených interpretech
podílí se na realizaci zadaných
projektů

Poslechové činnosti
 artificiální a nonartificiální hudba
 vývoj světové a české hudby
 jazz
 populární hudba – různé styly a
žánry

-

-

-

-

základní taneční kroky, rozlišení
rytmu
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5.7.2. Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným
nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě,
vnímání a interpretaci. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak
samostatně vytvořenému, tak přejatému) jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání
a zapojování do procesu komunikace. Prostřednictvím tvůrčích činností se snažíme u žáků rozvíjet a
uplatňovat jejich vlastní vnímání skutečnosti, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici
a invenci.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova je členěn do třech tematických celků:
Rozvíjení smyslové citlivosti



žáci si rozvíjí schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality
žáci se učí vybírat a uplatňovat vhodné prostředky pro vyjádření vnímané reality

Uplatňování subjektivity


žáci jsou vedeni k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a
interpretaci vizuálně obrazných vyjádření

Ověřování komunikačních účinků



žáci se učí utvářet obsah vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace
žáci hledají nové i neobvyklé možnosti pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného
umění i děl dalších obrazových médií

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

6.

7.

8.

9.

časová dotace

2h

2h

1h

1h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka probíhá ve třídách, případně v terénu (např. výtvarné zobrazení krajiny). Dle možností a
aktuální nabídky jsou zařazovány také návštěvy výstav výtvarných děl. Výtvarné práce jsou zadávány
pro jednotlivce nebo jako skupinové práce, při nichž žáci rozvíjejí své komunikační schopnosti a
spolupráci. Vybrané práce jsou vystavovány při různých příležitostech v prostorách školy (po dohodě i
na jiných k tomu vhodných místech). Z výtvarných technik pracují žáci s kresbou, malbou, grafikou,

253

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
plastickou a prostorovou tvorbou. Seznamují se také se soudobými výtvarnými postupy a podle
možností pracují s digitálními médii.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o
o

Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání
Vedeme žáky k hodnocení výtvarných děl na základě subjektivních pocitů
Vedeme žáky k sebehodnocení
Informujeme žáky o možnostech získávání informací o výtvarném umění

Kompetence k řešení problémů
o
o

Vedeme žáky k porovnávání různých výtvarných zpracování na podobné téma (Jak by dané
téma zpracovali oni?)
Vedeme žáky k uplatňování jejich osobních zkušeností ve výtvarném zobrazování

Kompetence komunikativní
o
o
o
o

Seznamujeme žáky s terminologií užívanou ve výtvarné výchově
Seznamujeme žáky se symbolikou barev
Vedeme žáky k prezentaci svých děl před spolužáky
Vedeme žáky k diskusím o zadaném tématu a možnostech jeho zpracování (Jaká technika by
byla nejvhodnější?)

Kompetence sociální a personální
o
o
o

Vedeme žáky k přemýšlení o možnostech použít výtvarné dílo jako zdroj informací pro
společnost
Rozvíjíme u žáků sebedůvěru k realizaci svých nápadů
Snažíme se o to, aby žáci poznali vlastní možnosti

Kompetence pracovní
o

Vedeme žáky k dokončování rozpracovaných děl

Kompetence občanské
o

Seznamujeme žáky se vztahem výtvarné kultury a vývoje národa
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Vzdělávací obsah předmětu: Výtvarná výchova
6. – 7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
VV-9-1-01
- vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je
pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů
pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02
- užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ a
fantazie
VV-9-1-03
- užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k
tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video,
animace
VV-9-1-06
- interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i
minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- vybírá a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů
- užívá různých vlastností prvků
vizuálně obrazného vyjádření a
jejich vztahů pro získání originality
své práce
- vnímá okolní prostředí jako zdroj
inspirace pro vytváření uměleckých
hodnot
- užívá vizuálně obrazná vyjádření
k zaznamenání svých zkušeností,
pocitů a nálad
- užívá vizuálně obrazná vyjádření
k zaznamenání podnětů z představ
a fantazie
- experimentuje s různorodými
materiály
- k zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích užívá
některé metody současného
výtvarného umění a digitální média
-

-

vnímá umění jako bohatství národa
jmenuje některé významné
osobnosti výtvarného umění a
uvede příklady jejich tvorby
zařadí do historických souvislostí
různé typy zobrazení, na
konkrétních příkladech porovná

Učivo 6.-7.

Průřezová témata

Rozvoj smyslové citlivosti a uplatňování
subjektivity
 prvky vizuálně obrazného vyjádřenílinie,tvar, objem, barevné kvality
 vztahy vizuálně obrazných
vyjádření-podobnost, kontrast,
rytmus, struktura
 nauka o barvách
 kresba, malba
 grafické techniky
 plastická a prostorová tvorba
 uspořádání objektů do celků
 kombinované techniky,
experimenty
 akční tvar malby a kresby
 pohyb těla
 ilustrace k textům
 volná malba
 elektronická média

OSV – Osobnostní rozvoj (Kreativita)
OSV – Osobnostní rozvoj
(Psychohygiena)

Historie a současnost výtvarné tvorby
 dějiny umění
 druhy umělecké tvorby
 moderna
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VV-9-1-08
- ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných
vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

-

-

různé přístupy ke zvolenému
tématu
hodnotí a porovnává účinek
vlastního výtvarného vyjádření
s vyjádřením svých spolužáků
prezentuje vlastní tvorbu
komunikuje a spolupracuje
v pracovní skupině
navštíví výstavu výtvarných děl
slušně se chová při návštěvě
kulturní společenské akce

Komunikační účinky tvorby
 prezentace tvorby, sebeprosazení
 odlišné interpretace vizuálně
obrazných vyjádření, záměr autora
 zásady společenského chování
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8. – 9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
VV-9-1-01
- vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je
pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů
pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02
- užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ a
fantazie
VV-9-1-03
- užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k
tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video,
animace
VV-9-1-04
- 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

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- vybírá, vytváří a pojmenovává
vybrané prvky vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů
- užívá vizuálně obrazných vyjádření
k zaznamenání svých zkušeností
vizuálních i získaných ostatními
smysly
- užívá vizuálně obrazná vyjádření
k zaznamenání svých pocitů, nálad,
podnětů z představ a fantazie
- užívá prostředky pro zachycení jevů
a procesů v proměnách a vztazích
- popíše psychologický účinek barev
- uplatňuje své vědomosti a
dovednosti při návrhu designu
jednoduchého předmětu

-

zdůvodní vznik písma a uvede
příklady písemného projevu
různých kultur

Učivo 8.- 9.

Průřezová témata

Rozvoj smyslové citlivosti a uplatňování
subjektivity
 prvky a vztahy vizuálně obrazných
vyjádření
 uspořádání objektů do celků
v ploše, objemu, v prostoru a
časovém průběhu
 smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření
 současné výtvarné umění a
zobrazovací prostředky- počítačová
grafika, animace, fotografie, video
 nauka o barvách
 reklama
 design (tvar a funkce)
 pohyb těla a jeho umístění
v prostoru
 uspořádání prostoru
 typy vizuálně obrazných vyjádření

OSV – Osobnostní rozvoj (Kreativita)
OSV – Osobnostní rozvoj
(Psychohygiena)

Historie a současnost umělecké tvorby
 dějiny umění
 moderní umění
 písmo
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znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků
VV-9-1-07
- porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření; vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

-

-

VV-9-1-05
- rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku,
v rovině subjektivního účinku a v
rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-08
- ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných
vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

-

-

porovná výtvarné vyjadřování
vybraných kultur lidské společnosti
jmenuje některé významné
památky našeho kulturního
dědictví, uvede k nim bližší
informace
zběžně se orientuje v současné
výtvarné tvorbě
na příkladech výtvarných děl doloží
proměnu ideálu lidského těla
posoudí vliv médií na kulturu
uvědomuje si význam ochrany
kulturních památek
hodnotí, obhájí a zdůvodní vlastní
výtvarné vyjádření
vyjadřuje se k tvorbě druhých a
toleruje ji
dokumentuje a prezentuje
proměny vlastního výtvarného
vyjádření
spolupracuje při týmové práci
je schopen kompromisu při řešení
výtvarného zadání ve skupině
samostatně organizuje a plánuje
svou výtvarnou činnost
navštíví výstavu výtvarných děl
důstojně se chová při účasti na
společenské akci



ochrana kulturních památek

Ověřování komunikačních účinků
 záměry tvorby a proměny obsahu
vizuálně obrazných vyjádření
vlastních děl i děl výtvarného umění
 vysvětlování a obhajoba výsledků
tvorby s respektováním záměru
autora
 prezentace vlastní tvorby
 vliv médií
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5.8. Člověk a zdraví
5.8.1. Výchova ke zdraví
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Člověk a výchova ke zdraví vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Rozvíjí
poznatky, dovednosti a doposud získané zkušenosti z prvního stupně základní školy. Protože je zdraví
základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se
poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělání. Výuka
v této oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili
hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením
zdraví. Při realizaci této výuky je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace
v modelových situacích i v každodenním životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Vzdělávací obsah předmětu Člověk a výchova ke zdraví je členěn do šesti tematických celků:
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 žáci chápou význam vztahů mezi lidmi:kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy,
manželství a rodičovství
 poznávají vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina,
spolek
Změny v životě člověka a jejich reflexe
 žáci se seznámí s duševními, tělesnými a společenskými změnami v dětství, pubertě a dospívání
 žáci získávají správné informace o sexuálním dospívání a reprodukčním zdraví
Zdravý způsob života a péče o zdraví
 žáci si osvojí zásady zdravého stravování, seznámí se s vlivem životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví
 seznámí se s poruchami příjmu potravy
 získají informace o důležitosti tělesné a duševní hygieny
 pochopí režim dne
 seznámí se s ochranou před chorobami a úrazy
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
 žáci si osvojí relaxační a kompenzační techniky k překonávání únavy a stresu
 poučí se o posilování duševní odolnosti
 žáci se seznámí s civilizačními chorobami a jejich prevencí
 získají informace o auto-destruktivních závislostech a způsoby pomoci
 žáci se poučí o bezpečném chování v komunikaci s vrstevníky i neznámými lidmi, aby dokázali
rozlišit šikanu, individuální násilí, zneužívání, sexuální kriminalitu
 poučí se o manipulativní reklamě a působení sekt
 osvojí si správné chování za mimořádných událostí – živelné pohromy, terorismus apod.
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Hodnota a podpora zdraví
 žáci pochopí celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, pochopí význam prevence a
odpovědnost jedince za své zdraví
 seznámí se s programy podpory zdraví
Osobnostní a sociální vývoj
 žáci získají vztah k sobě samým k druhým lidem
 získají návod k zvládání problémových situací v životě
 poučí se o mezilidských vztazích, komunikaci a kooperaci
 získají správné hodnotové postoje
b) Časová dotace
Vyučovací předmět Člověk a výchova ke zdraví se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

6.

7.

časová dotace

1h

1h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Předmět Člověk a výchova ke zdraví se vyučuje v učebně přírodopisu, počítačové učebně, cvičné
kuchyni nebo kmenové třídě. K dalším organizačním formám výuky patří besedy s odborníky, exkurze
a praktická cvičení ve škole i mimo ni.
Výuka předmětu Člověk a výchova ke zdraví společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o Učíme žáka metodám, jak vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je
efektivně využívat v procesu učení
o Vedeme žáka, aby dával do souvislosti vztah mezi tělesným, duševníma sociálním zdravím
o Podporujeme využívání výukových programů, internetu a vedeme žáka k tomu, aby osvojené
modely chování využíval k vybudování pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu a k
odpovědnosti za své zdraví
Kompetence k řešení problémů
o Podporujeme kritické myšlení žáka, konání uvážlivých rozhodnutí a schopnost obhájit je
o Vedeme žáka k vlastní tvořivost
o Učíme ho přijímat odpovědnost za provedenou práci
Kompetence komunikativní
o Vedeme žáka, aby se učil naslouchat promluvám ostatních lidí, porozuměl jim a vhodně na ně
reagoval
o Podporujeme žáka v zapojení se účinně do diskuse, obhájení svého názoru a ve vhodné
argumentaci
o Vedeme žáka k vyjádření vlastního názoru k problematice zdraví a k diskusi o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny a nejbližším okolí
Kompetence sociální a personální
o Učíme žáka vytvářet si pozitivní představu o sobě samém
o Vedeme ho k ovládání a řízení svého jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení
a sebeúcty
o Spolupracujeme s žákem na programech podpory zdraví
o Vedeme žáka, aby byl schopen vhodně reagovat v situacích ohrožujících zdraví nebo při
mimořádných událostech
Kompetence pracovní
o Požadujeme, aby přistupoval k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality,
funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví,
zdraví druhých i ochrany životního prostředí
o Vedeme žáka k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na
budoucnost v profesním zaměření
Kompetence občanské
o Učíme žáka zodpovědně se rozhodovat podle dané situace
o Seznamujeme žáka s riziky spojenými se zneužíváním návykových látek
o Vedeme žáka k dodržování zásad ochrany životního prostředí
o Rozvíjíme zásady správných pohybových aktivit
o Učíme žáka chápat nutnost vlastní ochrany zdraví jako předpoklad pro svůj zdárný vývoj
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Vzdělávací obsah předmětu: Člověk a výchova ke zdraví
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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-9-1-05
- Usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktviní podporu zdraví
VZ-9-1-06
- Vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví a diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
VZ-9-1-07
- Dává do souvisostí složení stravy a
způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých
možností uplatňuje zdravé stravovací
návyky
VZ-9-1-08
- Uplatňuje osvojené preventivní
způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běžnými,
přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata

Vysvětlí co je zdraví, zná jeho
složky
Rozliší vztah mezi uspokojováním
základních potřeb a hodnotou
zdraví
Rozumí, co je odpovědnost za
vlastní zdraví i zdraví druhých
Pěstuje odpovědnost za vlastní
zdraví i zdraví druhých
Aktivně podporuje zdraví své i
svých blízkých
Vede diskusi na téma zdraví

Hodnota a podpora zdraví
 Složky zdraví a jejich interakce
 Základna lidské potřeby a jejich
hierarchie
 Podpora zdraví – prevence a
intervence
 Působení na změnu kvality prostředí
a chování jedince
 Odpovědnost jedince za zdraví
 Podpora zdravého životního stylu
 Programy podpory zdraví

EV - Vztah člověka k prostředí

Snaží se uplatňovat zdravé
stravovací návyky
Rozliší vliv vhodné a nevhodné
stravy na zdraví lidí
Rozumí pojmu civilizační choroby
Snaží se předcházet běžným
chorobám
Zná preventivní způsoby chování v
souvislosti s přenosnými a
civilizačními chorobami
Svěří se dospělému se zdravotním
problémem

Zdravý způsob života a péče o zdraví
 Zásady zdravého stravování, pitný
režim
 Vliv životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví
 Poruchy příjmu potravy
 Vliv prostředí na zdraví – kvalita
ovduší a vody, hluk, osvětlení,
teplota
 Zásady osobní hygieny, otužování
 Denní režim – vyváženost
pracovních a odpočinkových aktivit
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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 a
mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-15
- Projevuje odpovědné chování v
situacích silniční a železniční dopravy;
aktivně předchází situacím ohrožení
zdraví a osobního bezpečí; v případě
potřeby poskytne adekvátní první
pomoc
VZ-9-1-16
- Uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
událostí

-

V případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc

-

Zná zdravotní rizika spojená se
zneužíváním návykových látek
Uplatňuje osvojené sociální
dovednosti při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve svém okolí
V případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc
Zná základna pravidla v dopravě
Projevuje odpovědné chování při
pohybu v obci v kontaktu se silniční
a železniční dopravou
V případě potřeby poskytne první
pomoc
Projevuje odpovědné chování v
nebezpečí a při mimořádných
situacích
Ví, jak postupovat při evakuaci a při
znění varovného signálu

-

-

-

-



Význam pohybu pro zdraví –
pohybový režim
 Ochrana před přenosnými
chorobami (cesty přenosu,
prevence; respirační, potravou, z
přírody, krví, bodnutím hmyzu –
stykem se zvířaty)
 Civilizační choroby –
kardiovaskulární a metabolická
onemocnění, prevence, léčba,
odpovědné chování
Rizka ohrožující zdraví a jejich prevence
 Stres a jeho vztah ke zdraví
 Autodestruktivní závislosti –
psychická onemocnění, alkohol,
kouření, nebezpečné látky, zbraně,
 Bezpečné chování a komunikace –
neznámí lidé, elektronická media
 Pravidla bezpečnosti a ochrany
zdraví v dopravě (silnice, železnice,
dopravní nehoda)
 Manipulativní reklama a informace
 Ochrana člověka za mimořádných
událostí, evakuace, varovný signál
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7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

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
pozitvního a negativního vlivu na
kvalitu sociálního klimatu 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-9-1-10
- Samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonání únavy,
předcházení stresovým situacím
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

-

-

-

-

Učivo 7.

Průřezová témata

Řídí se osvojenými pravidly soužití s
vrstevníky
Přispívá k utváření dobrých mezilidských
vztahů
Vysvětlí role členů rodiny, třídy a dalších
skupin, kterých je součástí
Uvede příklady různých vlivů na sociální
klima v rodině a ve třídě

Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 Kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství a
rodičovství
 Rodina, škola, obec

OSV – Osobnostní rozvoj
(Sebepoznání a sebepojetí,
seberegulace a sebeorganizace)

Chová se odpovědně k sobě samému,
svému zdraví i okolí
Podporuje zdraví životní styl
Aktivně předchází stresu díky osovjeným
relaxačním technikám
Snaží se předcházet únavě

Osobnostní a sociální rozvoj
 Sebepoznání a sebepojetí
 Sebergulace a sebeorganizace
 Psychohygiena
 Komunikace a kooperace

Prohlubuje znalosti společenského
chování, především ve vztahu k
opačnému pohlaví
Vhodně reaguje na změny v dospívání
Rozumí, co je sexuální zdrženlivost
Chápe význam odpovědného sexuálního
chování

Změny v životě člověka a jejich
reflexe
 Dětství, puberta, dospívání
 Sexuální dospívání a reprodukční
zdraví
 Prevence a rizikové chování
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dospívání a odpovědného sexuálního
chování
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5.8.2. Tělesná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP ZV.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové,
jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu
pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj
zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu
života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek
z pohybu a z komunikace při pohybu.
Žák při tělesné výchově poznává vlastní pohybové možnosti a zájmy, dále poznává účinky
konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je členěn do čtyř tematických celků:
Činnosti ovlivňující zdraví



prostřednictvím cvičení se žáci učí chápat význam pohybu pro zdraví
žáci usilují o zlepšení své tělesné zdatnosti

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností



žáci rozvíjí získané pohybové dovednosti a osvojují si nové
žáci se učí hodnotit provedení osvojovaných pohybových činností

Činnosti podporující pohybové učení



žáci si osvojují názvosloví užívané v tělesné výchově a pravidla sportovních aktivit
žáci se seznamují se zaznamenáváním a vyhodnocováním výkonů, učí se organizovat
osvojované hry a soutěže

Zdravotní tělesná výchova (prvky ZTV jsou využívány v povinné TV)


žáci si osvojují způsoby správného držení těla a uplatňují je v různých polohách a při pracovních
činnostech

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Časová dotace
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

8.
2h

9.
2h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Tělesná výchova je realizována formou 45minutových vyučovacích jednotek (výjimku tvoří
kurzy). Ve 2. a 3. ročníku je zařazen plavecký kurz, který probíhá v plaveckém bazénu (místo – dle
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možností dojíždění). V 7. ročníku se žáci účastní lyžařského výcvikového zájezdu (v případě nízkého
počtu účastníků ze 7. ročníku je kurz doplněn zájemci z ostatních ročníků 2. stupně).
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o

Vedeme žáky k pochopení zdraví jako harmonického stavu tělesné, duševní i sociální pohody
Vedeme žáky ke schopnosti orientovat se v názorech na to, co je zdravé, i na to, co zdraví
ohrožuje
Seznamujeme žáky s pravidly osvojovaných sportovních aktivit

Kompetence k řešení problémů
o

Vedeme žáky k řešení různých situací a úkolů (příprava her, rozhodování ve hrách, iniciativní a
týmové hry, apod. )

Kompetence komunikativní
o
o
o

Vedeme žáky k aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví
Vedeme žáky k propagaci zdravotně prospěšných činností ve škole i mimo ni
Vedeme žáky k rozvíjení verbální i neverbální komunikace ( dorozumívání gesty, užívání
názvosloví,… )

Kompetence sociální a personální
o
o

Vedeme žáky k poznání svých schopností prostřednictvím pohybových aktivit
Vedeme žáky k vytváření pozitivních mezilidských vztahů

Kompetence pracovní
o

Vedeme žáky k chápání zdatnosti (tělesné i duševní) jako významného předpokladu pro výběr
profesní dráhy, partnera, společenských činností atd.

Kompetence občanské
o

Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a chování při sportu a při manipulaci se
sportovními pomůckami tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolužáků
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Vzdělávací obsah předmětu: Tělesná výchova
1. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

TV-3-1-01
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení

-

-

TV-3-1-02
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení
TV-3-1-03
- spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích
TV-3-1-02
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti

-

-

-

Učivo

chápe, že pohyb je vhodný pro
zdraví
rozcvičí se za pomoci učitele
zaujme správné držení těla
správně zvedne zátěž
samostatně se převlékne do
oblečení vhodného pro pohybovou
aktivitu
reaguje na základní pokyny, signály
a gesta učitele
dodržuje pokyny při přípravě a
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
ošetří drobná poranění a přivolá
pomoc
dodržuje zásady bezpečnosti při
pohybové činnosti
předvede v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti
jedná podle pravidel pohybových
her
hraje jednoduché pohybové hry
samostatně
využívá hračky a netradiční náčiní

Činnosti ovlivňující zdraví
 pohybový režim žáků (délka a
intenzita pohybu)
 příprava před pohybovou činností
 uklidnění po zátěži
 správné držení těla
 rozvoj pohybových schopností
 hygiena při tělesné výchově
 bezpečnost při pohybové činnosti

rozpozná používané gymnastické
nářadí a náčiní
předvede cvičení v souladu
s individuálními předpoklady

Základy gymnastiky
 akrobacie
 přeskok
 lavičky (malá kladina)
 hrazda, kruhy (dle podmínek školy)

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy

Pohybové hry
 s různým zaměřením
 netradiční pohybové hry a aktivity
 využití hraček a netradičního náčiní
 pohybová tvořivost
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prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení

-

TV-3-1-05
- reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její
organizaci
TV-3-1-02
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení
TV-3-1-04
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
školy

-

-

-

-

TV-3-1-01
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti

-

TV-3-1-05

-

-

snaží se o co nejpřesnější provedení
pohybů
snaží se zlepšovat svůj pohybový
projev
vyjádří melodii a rytmus
jednoduchým pohybem podle
svých možností
vyzkouší si jednoduché způsoby
přetahování a přetlačování



chápe základní pojmy související
s atletickými disciplínami
seznámí se s atletickou abecedou
předvede základní techniku běhu,
skoku dalekého a hodu, dle
individuálních předpokladů
chápe základní pojmy označující
používané náčiní, osvojované
dovednosti
předvede základní způsoby házení a
chytání míče odpovídající
hmotnosti a velikosti dle
individuálních předpokladů
spolupracuje při hře s ostatními
hráči
hraje hry se zjednodušenými
pravidly
respektuje základní pravidla pro
pohyb v terénu
respektuje a chrání přírodu

Základy atletiky
 běh
 skok daleký (odraz z pásma 50 cm)
 skok vysoký (průpravná cvičení dle
podmínek školy)
 hod (z místa)
Základy sportovních her
 manipulace s herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti
 herní činnosti jednotlivce
 spolupráce ve hře
 průpravné hry
 utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů

reaguje na pokyny dle tělocvičného
názvosloví

Činnosti podporující pohybové učení
 komunikace v tělesné výchově
 organizace při tělesné výchově



cvičení s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení

Průpravné úpoly
 přetahy, přetlaky

Turistika a pobyt v přírodě
 vycházky, školní výlety
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reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její
organizaci
TV-3-1-03
- spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích
TV-3-1-01
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
-

-

reaguje na pokyny, smluvené
signály a gesta učitele
s pomocí učitele uplatňuje zásady
fair play
s pomocí učitele nebo rodiny
vyhledá jednoduché informace o TV
a sportu






zásady jednání a chování
pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností
měření a posuzování dovedností
zdroje informací o pohybových
činnostech

272

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
2. – 3. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:
TV-3-1-01
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-05
- reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její
organizaci
TV-3-1-04
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
školy

TV-3-1-01
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení
TV-3-1-03
- spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích
TV-3-1-02

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
- chápe, že pohyb je vhodný pro
zdraví
- rozcvičí se za pomoci učitele
- jednoduché rozcvičení vede
samostatně ( s kontrolou učitele)
- chápe význam uklidnění po zátěži
- zaujme správné držení těla
- správně zvedne zátěž
- samostatně se převlékne do
oblečení vhodného pro pohybovou
aktivitu
- reaguje na základní pokyny, signály
a gesta učitele
- dodržuje pokyny při přípravě a
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
- ošetří drobná poranění a přivolá
pomoc
- předvede v souladu s individuálními
předpoklady pohybové činnosti dle
předchozí ukázky
- jedná podle pravidel pohybových
her
- hraje jednoduché pohybové hry
samostatně
- využívá hračky a netradiční náčiní

-

rozpozná používané gymnastické
nářadí a náčiní

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
 pohybový režim žáků (délka a
intenzita pohybu)
 příprava před pohybovou činností
 uklidnění po zátěži
 správné držení těla
 rozvoj pohybových schopností
 hygiena při tělesné výchově
 bezpečnost při pohybové činnosti

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy
OSV – Osobnostní rozvoj (Seberegulace
a sebeorganizace)

Pohybové hry
 pohybové hry s různým zaměřením
 netradiční pohybové hry a aktivity
 využití hraček a netradičního náčiní
 pohybová tvořivost

Základy gymnastiky
 akrobacie
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zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení
TV-3-1-05
- reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její
organizaci
TV-3-1-04
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
školy
TV-3-1-02
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení
TV-3-1-01
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení
TV-3-1-05
- reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její
organizaci
TV-3-1-05
-

pojmenuje gymnastické nářadí a
náčiní, s nímž cvičí
předvede cvičení v souladu
s individuálními předpoklady
snaží se o co nejpřesnější provedení
pohybů
snaží se zlepšovat svůj pohybový
projev
vyjádří melodii a rytmus
jednoduchým pohybem podle
svých možností






-

seznámí se úpolovými sporty
vyzkouší si jednoduché způsoby
přetahování a přetlačování

Průpravné úpoly
 přetahy, přetlaky

-

chápe základní pojmy související
s atletickými disciplínami
předvede atletickou abecedu
s pomocí učitele dle individuálních
předpokladů
předvede základní techniku běhu,
skoku dalekého a hodu, dle
individuálních předpokladů
seznámí se se skokem vysokým

Základy atletiky
 běh
 skok daleký
 skok vysoký (průpravná cvičení dle
podmínek školy)
 hod

chápe základní pojmy označující
používané náčiní

Základy sportovních her

-

-

-

-

-



přeskok
lavičky (malá kladina)
hrazda, kruhy (dle podmínek školy)
cvičení s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení
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reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její
organizaci
TV-3-1-04
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
školy
TV-3-1-03
- spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích
-

-

-

-

TV-3-1-01
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-01
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-05
- reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její
organizaci
TV-3-1-04
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
školy

-

pojmenuje osvojované dovednosti
s pomocí učitele
pojmenuje části hřiště a
nejznámější sportovní hry
předvede základní způsoby házení a
chytání míče odpovídající
hmotnosti a velikosti dle
individuálních předpokladů
předvede základní způsoby vedení
míče dle individuálních
předpokladů
seznamuje se s dalším herním
náčiním
spolupracuje při hře s ostatními
hráči
s pomocí učitele dodržuje pravidla
a zásady fair play
hraje hry se zjednodušenými
pravidly
respektuje základní pravidla pro
pohyb v terénu
respektuje a chrání přírodu
seznamuje se základními
plaveckými dovednostmi
osvojuje si jeden plavecký způsob
dodržuje zásady bezpečnosti a
hygieny při pobytu v plaveckém
bazénu








manipulace s herním náčiním
odpovídající velikosti a
hmotnosti
herní činnosti jednotlivce
spolupráce ve hře
průpravné hry
utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů

Turistika a pobyt v přírodě
 vycházky, školní výlety

Základní plavecká výuka (dle
podmínek)
 plavecký kurz
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TV-3-1-02
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení
TV-3-1-05
- reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její
organizaci
TV-3-1-03
- spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích
TV-3-1-01
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti

-

-

na sněhu a na ledě hraje
jednoduché pohybové hry
seznamuje se s riziky zimních
sportů

Lyžování, bruslení (dle podmínek)
 pohybové hry na sněhu
 rizika zimních sportu

reaguje na pokyny dle tělocvičného
názvosloví
reaguje na pokyny a smluvené
signály a gesta učitele
s pomocí učitele uplatňuje zásady
fair play
s pomocí učitele nebo rodiny
vyhledá jednoduché informace o
tělesné výchově a sportu

Činnosti podporující pohybové učení
 komunikace v tělesné výchově
 organizace při tělesné výchově
 zásady jednání a chování
 pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností
 měření a posuzování dovedností
 zdroje informací o pohybových
činnostech komunikace v tělesné
výchově
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4.-5. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

TV-5-1-01
- podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení
úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02
- zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty
osvojených pohybových her
TV-5-1-04
- uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05
- jednoduše zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06
- jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a
označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně

-

-

-

-

Učivo

chápe, že pohyb je vhodný pro
zdraví
část rozcvičení vede samostatně
(s kontrolou učitele)
cvičí podle jednoduchého nákresu
chápe význam uklidnění po zátěži
dbá na správné držení těla
samostatně se převlékne do
oblečení vhodného pro pohybovou
aktivitu
reaguje na pokyny, signály a gesta
učitele
dodržuje pokyny při přípravě a
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
ošetří drobná poranění a přivolá
pomoc
s pomocí učitele využívá
kompenzační cvičení
při pohybové činnosti respektuje
opačné pohlaví

Činnosti ovlivňující zdraví
 pohybový režim žáků (délka a
intenzita pohybu)
 příprava před pohybovou činností
 uklidnění po zátěži
 správné držení těla
 rozvoj pohybových schopností
 hygiena při tělesné výchově
 bezpečnost při pohybové činnosti

předvede v souladu s individuálními
předpoklady pohybové činnosti dle
slovních pokynů učitele
jedná podle pravidel pohybových
her
pohybové hry hraje samostatně
využívá netradiční náčiní
modifikuje pohybové hry podle
podmínek

Pohybové hry
 pohybové hry s různým zaměřením
 netradiční pohybové hry a aktivity
 využití hraček a netradičního náčiní
 pohybová tvořivost

Průřezová témata /mezipředmětové
vztahy
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reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07
- užívá při pohybové činnosti
základní osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
TV-5-1-07
- užívá při pohybové činnosti
základní osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu
cvičení

-

TV-5-1-08
- zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09
- změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky

-

TV-5-1-03
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové

-

pojmenuje používané gymnastické
nářadí a náčiní
předvede cvičení v souladu
s individuálními předpoklady
osvojené prvky spojí do jednoduché
řady
snaží se o co nejpřesnější provedení
pohybů
snaží se zlepšovat svůj pohybový
projev
vyjádří melodii a rytmus
jednoduchým pohybem podle
svých možností
seznámí se úpolovými sporty
vyzkouší si jednoduché způsoby
přetahování a přetlačování
chápe základní pojmy související
s atletickými disciplínami
pojmenuje atletické disciplíny a
atletické náčiní
předvede atletickou abecedu dle
slovních pokynů učitele
předvede základní techniku běhu,
skoku dalekého a hodu, dle
individuálních předpokladů
pojmenuje používané náčiní
pojmenuje osvojované dovednosti

Základy gymnastiky
 akrobacie
 přeskok
 malá kladina (lavičky)
 hrazda, kruhy (dle podmínek školy)
 cvičení s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti
 rytmické a kondiční formy cvičení

Průpravné úpoly
 přetahy, přetlaky
Základy atletiky
 běh
 skok daleký
 skok vysoký (průpravná cvičení dle
podmínek školy)
 hod

Základy sportovních her
 manipulace s herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti
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dovednosti; vytváří varianty
osvojených pohybových her
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-5-1-06
- 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

-

-

pojmenuje části hřiště a
nejznámější sportovní hry
předvede základní způsoby házení a
chytání míče odpovídající
hmotnosti a velikosti dle
individuálních předpokladů
předvede základní způsoby vedení
míče dle individuálních
předpokladů
seznamuje se s dalším herním
náčiním
spolupracuje při hře s ostatními
hráči
hraje hry se zjednodušenými
pravidly
respektuje základní pravidla pro
pohyb v terénu
respektuje a chrání přírodu






na sněhu a na ledě hraje pohybové
hry
vyjmenuje hlavní rizika zimních
sportů
dává jednoduché pokyny
reaguje na povely, smluvené signály
a gesta učitele
s pomocí učitele uplatňuje zásady
fair play
samostatně vyhledá informace o
tělesné výchově a sportu z různých
informačních zdrojů
změří, zaznamená a zhodnotí
výkony osvojovaných pohybových
činností

Lyžování, bruslení (dle podmínek)
 hry na sněhu a na ledě
 rizika zimních sportů

herní činnosti jednotlivce
spolupráce ve hře
průpravné hry
utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů

Turistika a pobyt v přírodě
 vycházky ,školní výlety

Činnosti podporující pohybové učení
 komunikace v tělesné výchově
 organizace při tělesné výchově
 zásady jednání a chování
 pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností
 měření a posuzování dovedností
 zdroje informací o pohybových
činnostech komunikace v tělesné
výchově
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-

zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
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6. – 7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

TV-9-1-03
- samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými
svaly
TV-9-1-02
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

-

TV-9-3-06
- zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické
akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže
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-9-3-01
- užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
TV-9-2-01
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-2-02

-

-

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

samostatně (pod dohledem učitele)
se připraví na různou pohybovou
činnost
rozlišuje výkonnostní a rekreační
sport
pod dohledem učitele změří
tepovou frekvenci, upraví
pohybovou zátěž
poskytne první pomoc (dle svých
možností) a zavolá odbornou
pomoc
samostatně zorganizuje a připraví
pohybovou hru
posoudí vhodnost her pro
jednotlivé věkové skupiny
využívá pro pohybové hry přírodní
prostředí

Činnosti ovlivňující zdraví
 význam pohybu pro zdraví
 rekreační a výkonnostní sport
 zdravotně orientovaná zdatnost
(kondiční programy, manipulace se
zatížením)
 hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech i
v nestandardním prostředí

OSV – Seberegulace a
sebeorganizace

aktivně užívá osvojované pojmy
s pomocí učitele poskytne záchranu
a dopomoc při osvojovaných
cvicích
cvičí podle slovních pokynů
na nářadí předvede jednoduchou
sestavu z osvojených prvků
využívá různá náčiní
rozliší estetický a neestetický
pohyb

Gymnastika
 akrobacie
 přeskok
 malá kladina (kladina, lavičky – dle
aktuálních podmínek)
 cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti
 estetické a kondiční formy cvičení
s hudbou

Pohybové hry
 s různým zaměřením
 netradiční pohybové hry a aktivity
s využitím netradičního náčiní
 pohybová tvořivost
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-

posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
-

TV-9-3-06
- zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické
akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže
TV-9-3-05
- sleduje určené prvky pohybové
činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí
TV-9-3-01
- užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
TV-9-2-01
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-1-02
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program
TV-9-3-01
- užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
TV-9-2-01
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové

-

-

-

-

uvědomuje si význam sebeobrany
uvědomuje si následky zneužití
bojových činností
zorganizuje jednoduchou soutěž
změří a zapíše potřebné výkony
pod dohledem učitele připraví a
upraví jednotlivé soutěžní sektory
ovládá startovní povely
předvede základní techniku
jednotlivých disciplín (dle
individuálních možností)
snaží se o zlepšení

Úpoly
 základy sebeobrany

rozdělí hry na jednotlivé druhy
(kolektivní, individuální, brankové,
síťové, pálkovací)
herní činnosti jednotlivce a herní
kombinace uplatňuje ve hře
uplatňuje rozdělení rolí v družstvu
zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za
pomoci učitele a družstva)

Sportovní hry
 herní činnosti jednotlivce
 herní kombinace
 herní systémy
 utkání podle pravidel žákovské
kategorie

Atletika
 běh (sprint, vytrvalý běh)
 skok daleký
 skok vysoký
 hod
 základy vrhu koulí
 základy překážkového běhu
 základy štafetové předávky
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dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-2-02
- posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
TV-9-3-03
- dohodne se na spolupráci i
jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04
- rozlišuje a uplatňuje práva a
povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
TV-9-3-06
- zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické
akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže

-

za pomoci učitele rozhoduje při hře

-

pod dohledem učitele zorganizuje
jednoduchou turistickou akci
s pohybovým a poznávacím
obsahem

TV-9-2-01
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-1-05
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i
v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí
jim svou činnost

-

účast na sjezdovém a běžeckém
závodě, v němž uplatní osvojené
dovednosti dle individuálních
předpokladů

Turistika a pobyt v přírodě
 příprava turistické akce
 přesun do terénu a uplatňování
pravidel bezpečnosti silničního
provozu v roli chodce a cyklisty
 základy orientačního běhu
 dokumentace z turistické akce,
ochrana přírody, táboření
Lyžování, bruslení (dle podmínek školy)
 běžecké lyžování
 lyžařská turistika
 sjezdové lyžování (snowboard dle
podmínek školy)
 bezpečnost pohybu v zimní horské
krajině
 jízda na vleku
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TV-9-3-01
- užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02
- naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky – čestné
soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu
TV-9-3-07
- zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na
jejich prezentaci

-

používá tělocvičné názvosloví
osvojovaných pohybových činností
reaguje a používá smluvené
signály, povely, gesta a značky
cvičí podle grafického zápisu
pohybu
prosazuje zásady fair play
respektuje opačné pohlaví
samostatně vyhledá informace o
sportu z různých informačních
zdrojů

Činnosti podporující pohybové učení
 komunikace v tělesné výchově
 organizace prostoru a pohybových
činností při tělesné výchově
v nestandardních podmínkách
 sportovní výstroj a výzbroj (výběr,
ošetřování)
 zásady jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech
 pravidla osvojovaných pohybových
činností (hry, soutěže, závody)
 měření a posuzování dovedností
 zdroje informací o pohybových
činnostech
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8. – 9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

TV-9-1-03
- samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými
svaly
TV-9-1-01
- aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně
a s konkrétním účelem
TV-9-1-02
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program
TV-9-1-04
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a
zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i
v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí
jim svou činnost
TV-9-3-06
- zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické
akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže
TV-9-3-02

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

samostatně se připraví na různou
pohybovou činnost
do svého pohybového režimu
zařazuje pohybovou aktivitu
rozlišuje výkonnostní a rekreační
sport
změří tepovou frekvenci, upraví
pohybovou zátěž
poskytne první pomoc (dle svých
možností) a zavolá odbornou
pomoc
chápe, že pohybová aktivita může
být prostředkem protidrogové
prevence
dodržuje zásady bezpečnosti ve
známém i méně známém prostředí

Činnosti ovlivňující zdraví
 význam pohybu pro zdraví
 rekreační a výkonnostní sport
 zdravotně orientovaná zdatnost
(kondiční programy, manipulace se
zatížením)
 hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech i
v nestandardním prostředí

OSV – Psychohygiena

samostatně zorganizuje a připraví
pohybovou hru
posoudí vhodnost her pro
jednotlivé věkové skupiny
využívá pro pohybové hry přírodní
prostředí

Pohybové hry
 s různým zaměřením
 netradiční pohybové hry a aktivity
s využitím netradičního náčiní
 pohybová tvořivost
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naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky – čestné
soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu
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-9-3-01
- užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
TV-9-2-02
- posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
TV-9-2-01
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-2-01
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-3-06
- zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické
akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže
TV-9-3-05
-

-

přizpůsobí pohybovou hru
aktuálním podmínkám

-

aktivně užívá osvojované pojmy
poskytne záchranu a dopomoc při
osvojovaných cvicích
cvičí podle slovních pokynů
(případně grafického návodu)
na nářadí předvede jednoduchou
sestavu z osvojených prvků
využívá různá náčiní
rozliší estetický a neestetický
pohyb

Gymnastika
 akrobacie
 přeskok
 malá kladina (kladina, lavičky – dle
aktuálních podmínek)
 cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti
 estetické a kondiční formy cvičení
s hudbou

uvědomuje si význam sebeobrany
uvědomuje si následky zneužití
bojových činností
předvede základní postoje, úchopy
a vyproštění z držení
zorganizuje jednoduchou soutěž
změří a zapíše potřebné výkony
připraví a upraví jednotlivé
soutěžní sektory
ovládá startovní povely

Úpoly
 základy sebeobrany

-

-

Atletika
 běh (sprint, vytrvalý běh)
 skok daleký
 skok vysoký
 hod
 základy vrhu koulí
 základy překážkového běhu
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sleduje určené prvky pohybové
činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí
TV-9-3-04
- rozlišuje a uplatňuje práva a
povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
TV-9-2-01
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-1-02
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program
TV-9-2-01
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-3-03
- dohodne se na spolupráci i
jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04
- rozlišuje a uplatňuje práva a
povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
TV-9-3-06
- zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické
akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže
-

-

-

-

-

-

předvede základní techniku
jednotlivých disciplín (dle
individuálních možností)
snaží se o zlepšení



rozdělí hry na jednotlivé druhy
(kolektivní, individuální, brankové
síťové, pálkovací)
herní činnosti jednotlivce a herní
kombinace uplatňuje ve hře
uplatňuje rozdělení rolí v družstvu
zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za
pomoci učitele a družstva)
rozhoduje při hře (pod dohledem
učitele)

Sportovní hry
 herní činnosti jednotlivce
 herní kombinace
 herní systémy
 utkání podle pravidel žákovské
kategorie

samostatně zorganizuje
jednoduchou turistickou akci
s pohybovým a poznávacím
obsahem

Turistika a pobyt v přírodě
 příprava turistické akce
 přesun do terénu a uplatňování
pravidel bezpečnosti silničního
provozu v roli chodce a cyklisty
 základy orientačního běhu

základy štafetové předávky

OSV- Kooperace a kompetice
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TV-9-3-01
- užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
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 pohlaví, ochranu
přírody při sportu
TV-9-3-07
- zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na
jejich prezentaci

-

-

-

aktivně používá tělocvičné
názvosloví osvojovaných
pohybových činností
reaguje a používá smluvené
signály, povely, gesta a značky
cvičí podle grafického zápisu
pohybu a jednoduchý grafický zápis
pohybu také vytvoří
jedná prakticky a rozhoduje se i ve
vypjatých situacích
prosazuje zásady fair play
respektuje handicapované jedince
samostatně vyhledá informace o
sportu z různých informačních
zdrojů a pracuje s nimi

dokumentace z turistické akce,
ochrana přírody, táboření
Činnosti podporující pohybové učení
 komunikace v tělesné výchově
 organizace prostoru a pohybových
činností při tělesné výchově
v nestandardních podmínkách
 sportovní výstroj a výzbroj (výběr,
ošetřování)
 zásady jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech
 pravidla osvojovaných pohybových
činností (hry, soutěže, závody)
 měření a posuzování dovedností
 zdroje informací o pohybových
činnostech
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5.9. Člověk a svět práce
5.9.1. Pracovní a výtvarné činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Pracovní a výtvarné činnosti vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a
kultura a Člověk a svět práce RVP ZV.
Při pracovních činnostech se žáci učí pracovat s různými materiály, a tím si osvojují základní
pracovní návyky a dovednosti. Důraz se přitom klade na jejich tvůrčí myšlenkovou činnost. Žáci se učí
pracovat v kolektivu, ve skupině, vážit si práce své i druhých. Upevňují si návyky hygieny práce,
seznamují se se zásadami její bezpečnosti a jsou vedeni k jejich dodržování. Žáci se učí plánovat,
organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i ve skupině. Hospodárně zachází s materiálem a
ošetří lehká poranění.
Při výtvarných činnostech si žáci osvojují základní výtvarné techniky a postupy, pomocí nichž
se dokáží vyjádřit na dané téma. Prostřednictvím tvůrčích činností se snažíme u žáků rozvíjet a
uplatňovat jejich vlastní vnímání skutečnosti, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Výtvarná
práce je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání, interpretaci.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tematické celky
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní a výtvarné činnosti je členěn do osmi tematických celků:
Práce s drobným materiálem




vytvářejí přiměřenými pracovními postupy výrobky z daného materiálu
žáci pracují podle slovního návodu, předlohy i dle své vlastní představivosti
žáci při svých tvořivých činnostech využívají i prvky lidových tradic

Konstrukční činnosti



žáci provádějí montáž a demontáž při práci se stavebnicemi
žáci pracují podle slovního návodu, předlohy, dle své vlastní fantazie i podle jednoduchého
náčrtu, který si sami zhotoví

Pěstitelské práce



žáci se učí pozorovat přírodu, zaznamenávat a zhodnotit výsledky svého pozorování
žáci jsou vedeni k ošetřování a pěstování nenáročných rostlin ve třídě i na pozemku podle
daných zásad

Příprava pokrmů



důraz je kladen v prvních dvou ročnících hlavně na chování při stolování
žáci se postupně seznamují s pravidly správného stolování, s přípravou jednoduché tabule,
orientují se též v základním vybavení kuchyně
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Rozvíjení smyslové citlivosti



žáci si rozvíjejí schopnosti rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality
žáci se učí vybírat a uplatňovat vhodné prostředky pro vyjádření vnímané reality

Uplatňování subjektivity


žáci jsou vedeni k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a
interpretaci vizuálně obrazných vyjádření

Ověřování komunikačních účinků



žáci se učí utvářet obsah vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace
žáci hledají nové i neobvyklé možnosti pro uplatnění výsledků své tvorby, děl výtvarného
umění i děl dalších obrazových médií

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Pracovní a výtvarné činnosti se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

1.

2.

3.

4.

5.

časová dotace 2h

2h

2h

3h

3h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka probíhá ve třídách, případně v přírodě (např. výtvarné ztvárnění krajiny), ve školní dílně,
kuchyňce a na školním pozemku. Žáci se také podílejí na úklidu okolí školy. Dle možností a aktuální
nabídky jsou zařazovány také návštěvy výstav, výtvarných děl a exkurze týkající se různých oborů lidské
činnosti.
Využíváno je metod a forem práce založených na aktivitě jednotlivce i spolupráce ve skupině,
vzájemného učení na základě schopnosti prezentovat své dovednosti před kolektivem. Práce jsou
vystavovány při různých příležitostech v prostorách školy (po dohodě i na jiných k tomu vybraných
místech). Z výtvarných technik pracují žáci s kresbou, malbou, modelováním, grafikou, vytvářením z
materiálů.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o
o
o

učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich výtvarné a pracovní činnosti
umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat s výtvarnými a pracovními technikami,
učíme je porovnávat výsledky a vyvozovat je
vytváříme podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot
při hodnocení užíváme prvky pozitivní motivace, žáky povzbuzujeme
od 1.třídy vedeme žáky k práci s vlastním portfoliem, k posuzování pokroku a kritickému
hodnocení výsledků svého učení

Kompetence k řešení problémů
o
o
o
o
o
o
o
o

učíme žáky různým výtvarným a pracovním technikám a použití vhodných prostředků k
vyjádření svého záměru
podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení
podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
vedeme žáky k zájmu o problém, jeho rozpoznání a pochopení, k diskusi o problému
učíme žáky, jak je možné problémům předcházet
podporujeme i samostatnost a tvořivost
vedeme žáky k vytrvalosti a trpělivosti
motivujeme žáky k účasti v soutěžích

Kompetence komunikativní
o
o
o

učíme žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých jako nezbytný prvek
účinné mezilidské komunikace
vedeme žáky k prezentaci své osoby, třídy a školy na veřejnosti
důsledně vyžadujeme dodržování pravidel školního řádu, řádu pracoven i řádu akcí mimo
školu a umožňujeme žákům účastnit se na utváření těchto pravidel

Kompetence sociální a pracovní
o
o
o
o
o
o
o
o
o

podporujeme a realizujeme formy skupinové práce
učíme žáky pracovat v týmu, vnímat vzájemné odlišnosti
vedeme žáky ke společnému utváření pravidel chování při práci v týmu a nutnosti jejich
respektování
vedeme žáky k odmítavému postoji při narušování vztahů ve skupině
učíme spolupráci žáků různých věkových skupin
průběžně sledujeme a hodnotíme sociální vztahy ve skupině, třídě
podporujeme vzájemnou pomoc žáků
prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k umění
žáky k uvědomování si sebe sama skrz jeho výtvarný projev

Kompetence občanské
o
o
o

učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsob nalézání a vyjadřování osobních
prožitků i postojů k jevům a vztahům ve společnosti a ve světě
vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a k toleranci k jejich výtvarným a pracovním
projevům
vedeme žáky k aktivní ochraně zdraví a k ochraně životního prostředí
291

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
o
o

problémové situace řešíme rozumně a spravedlivě
podporujeme různé spolupráce s obcí

Kompetence pracovní
o
o
o
o
o
o

vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
ve výuce vytváříme podnětné a tvořivé prostředí, měníme pracovní podmínky a vedeme žáky
k adaptaci
učíme žáky používat při jejich práci různé vhodné materiály, nástroje a techniky
vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a plnění povinností a
závazků
učíme žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožňujeme jim hledat i
postup vlastní
různými formami (exkurze, beseda, film, zájmové útvary) seznamujeme žáky s různými
uměleckými profesemi
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Vzdělávací obsah předmětu: Pracovní a výtvarné činnosti
1. ročník
Očekávané výstupy z RVP Žák ovládá
následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
-

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,

-

-

poznává a dodržuje základní návyky
hygieny a bezpečnosti při práci
připraví a uklidí si své pracovní
místo
správně drží tužku, pastelku či jiný
výtvarný nástroj, se kterým pracuje
rozvíjí motoriku pohybu ruky od
ramene přes loket k zápěstí
pracuje se štětcem a vodovými
barvami
pojmenuje výtvarný materiál a
pomůcky, které používá
pracuje ve skupině
vytváří si kladný vztah k práci své i
druhých
rozpozná a pojmenuje základní
tvary a barvy
osvojí si hry s linkou, se stopou
materiálu a nástroje
při hře s barvou poznává její
vlastnosti
poznává a zobrazuje tvary a funkce
věcí
vytváří prostorové útvary
seskupováním a kombinováním
vybraných materiálů
vytvoří obrázek na základě
reprodukovaného textu

Učivo

Průřezová témata

Pracovní návyky:
 hygiena a bezpečnost při práci
 organizace práce
 práce s vodovými barvami
 výtvarné pomůcky a materiál
 skupinová práce

EV – lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Rozvíjení smyslové citlivosti
 prvky vizuálně obrazného vyjádření
 hra s linkou
 hra s barvou
 uspořádání objektů do celků
 výtvarné vyprávění
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barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
VV-3-1-05
- na základě vlastní zkušenosti nalézá
a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či
upravil
VV-3-1-02
- 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-3-1-05
- na základě vlastní zkušenosti nalézá
a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či
upravil
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
svou dosavadní zkušeností
VV-3-1-02
- v tvorbě projevuje své vlastní
životní zkušenosti; uplatňuje při
tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy,

-

-

-

-

-

vytváří elementární dekorativní
rytmus v pásu či ploše s využitím
barevných a nejméně dvou
geometrických prvků
výtvarně zobrazuje vlastní prožitky
a představy
rozvíjí výtvarnou fantazii, výtvarné
vidění i paměť na námětech, jež
jsou mu blízké
rozliší některé typy vizuálně
obrazných vyjádření

Uplatňování subjektivity
 rytmizace jednoduchých
dekorativních prvků a harmonizace
barev v pásu a ploše
 volné výtvarné zobrazování na
základě pozorování a z představ
 typy vizuálně obrazných vyjádření

seznámí se s ilustrací a s některými
dětskými ilustrátory
navštíví výstavu dětských prací,
správně se chová při návštěvě
kulturní akce
posuzuje dílo své i druhých
má vlastní portfolio, do kterého si
zakládá své práce

Ověřování komunikačních účinků
 práce s ilustrací
 osobní postoj v komunikaci
 komunikační obsah vizuálně
obrazných vyjádření
 návštěva kulturní akce
 výstava, výzdoba třídy či školy
 portfolio
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barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
ČSP- 3-1-02
- pracuje podle slovního návodu a
předlohy
ČSP- 3-1-01
- vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

-

ČSP- 3-1-02
- pracuje podle slovního návodu a
předlohy
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- 3-3-02
- pečuje o nenáročné rostliny
ČSP- 3-3-01

-

ověřuje si vliv činnosti své i celé
skupiny na okolí (výstava, výzdoba)
poznává a dodržuje hygienické a
bezpečnostní návyky při tvorbě
organizuje si své pracovní místo a
práci
osvojuje si základní činnosti práce s
drobným materiálem
pracuje podle elementárního
slovního návodu
vytváří výrobky na základě svých
zážitků, smyslového vnímání a
schopností
zhotoví výrobek v duchu lidových
tradic
určuje některé vlastnosti materiálu
učí se neplýtvat materiálem a
hospodárně ho využít
rozliší některé pracovní pomůcky a
nástroje
ovládá elementární činnosti při
práci se stavebnicemi
pracuje podle jednoduchého
obrazového návodu i vlastní
fantazie
poznává a dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti při montáži a
demontáži
pečuje o nenáročné rostliny ve
třídě
pojmenuje vybrané pokojové
rostliny

Práce s drobným materiálem
 vlastnosti materiálu
 pracovní pomůcky a nástroje
 jednoduché pracovní operace a
postupy
 organizace práce
lidové zvyky, tradice a řemesla
Konstrukční činnosti
 stavebnice (plošné a prostorové)
 montáž a demontáž
 práce dle elementárního návodu

Pěstitelské práce
 základní podmínky pro pěstování
rostlin
 pracovní nářadí a pomůcky
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-

provádí pozorování přírody,
zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování

-

ČSP-3-4-01
- připraví tabuli pro jednoduché
stolování
ČSP-3-4-02
- chová se vhodně při stolování

-

seznamuje se s pojmem klíčení a
vyzkouší si jej v praxi
pracuje na školním pozemku
rozliší některé pracovní nářadí a
pomůcky
poznává a dodržuje zásady
bezpečnosti a hygieny při práci
zvládá zásady slušného stolování a
sebeobsluhu ve školní jídelně
jí příborem



práce na školním pozemku

Příprava pokrmů
 stolování a sebeobsluha
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2.a 3.ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
-

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 -1-03
- vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně

-

-

Učivo

Průřezová témata

udržuje pořádek a čistotu svého
pracovního místa
upevňuje si a dodržuje návyky
bezpečnosti při práci
pracuje s vodovými a temperovými
barvami
pracuje s vybranými výtvarnými
nástroji
pojmenuje pomůcky, nástroje a
materiál, který používá
pracuje ve skupině
vytváří si kladný vztah k práci své a
druhých

Pracovní návyky
 hygiena a bezpečnost při práci
 organizace práce
 práce s vodovými a temperovými
barvami
 výtvarné pomůcky, nástroje a
material
 skupinová práce

OSV – Osobnostní rozvoj
(Kreativita)
EV – Základní podmínky života
EV-Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

rozpozná a pojmenuje tvary, barvy,
linie a objemy a využívá jich v tvorbě
zachytí vnímání skutečnosti různými
smysly
pracuje s výtvarným vyprávěním
zachytí popředí a pozadí
rozvíjí svůj cit pro prostor
postihuje jednoduché proporce
postavy a předmětů
vyhledá, třídí a výtvarně dotváří
objekty podle svých představ v ploše i
prostoru
využívá osu symetrie
zachytí stopu materiálu, jeho tvar a
strukturu

Rozvíjení smyslové citlivosti
 prvky vizuálně obrazného vyjádření
 reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními
 smysly
 výtvarné vyprávění
 práce s prostorem
 uspořádání objektů do celků
 osa symetrie
 tvar a struktura materiálu
 kresba a malba
 práce s barvou
 práce s linií
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obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky
VV- 3 -1-04
- interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření;
odlišné interpretace porovnává se
svou dosavadní zkušeností

-

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 -1-03
- vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky
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
svou dosavadní zkušeností

-

-

-

-

-

rozliší pojem kresba a malba
míchá barvy a nanáší je na plochu
pracuje s přítlakem a odlehčením
seznámí se s pojmy barvy základní,
husté a řídké, světlé a tmavé
pomocí hry si osvojuje dovednosti
práce s linií
vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky
upevňuje poznání rytmizace
jednoduchých dekorativních prvků a
harmonických barev v pásu a v ploše
rozliší některé typy vizuálně
obrazných vyjádření
ztvárňuje vlastní prožitky a představy

seznámí se s dalšími dětskými
ilustrátory
porovnává ilustrace a popisuje
obrázky
navštíví výstavu dětských prací a snaží
se charakterizovat své dojmy a pocity
správně se chová při návštěvě kulturní
akce
učí se posuzovat dílo své a druhých

Uplatňování subjektivity
 typy vizuálně obrazného vyjádření
 volné výtvarné zobrazování na
základě pozorování a z představ
 rytmizace dekorativních prvků a
harmonizace barev
 v pásu a ploše

Ověřování komunikačních účinků
 práce s ilustrací
 osobní postoj v komunikaci
 komunikační obsah vizuálně
obrazných vyjádření
 proměny komunikačního obsahu
 návštěva kulturní akce
 výstava, výzdoba třídy nebo školy
 portfolio
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ČSP- 3-1-02
- pracuje podle slovního návodu a
předlohy
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-3-1-02
- pracuje podle slovního návodu a
předlohy

-

ČSP-3-3-02
- pečuje o nenáročné rostliny

-

ověřuje si vliv činnosti své i celé
skupiny na okolí (výstava, výzdoba)
má vlastní portfolio,do kterého si
zakládá své práce
dodržuje a upevňuje si správné
návyky organizace, hygieny a
bezpečnosti práce
volí vhodné pomůcky a nástroje a
pojmenuje je
vytváří jednoduchými pracovními
operacemi
a postupy výrobky z
daného materiálu
pracuje podle slovního návodu a
jednoduché předlohy
neplýtvá materiálem, šetrně ho
využívá
zhotoví výrobek v duchu lidových
tradic
určuje některé vlastnosti materiálu
vytváří výrobky na základě svých
prožitků, smyslového vnímání a
schopností

Práce s drobným materiálem
 vlastnosti materiálu
 pracovní pomůcky a nástroje
 jednoduché pracovní operace a
postupy
 organizace práce
 lidové zvyky, tradice a řemesla

provádí montáž a demontáž
jednotlivých dílů dětských stavebnic
pracuje s návody a předlohami
sestavuje modely i podle svých
představ
zkontroluje, zda výrobek odpovídá
návodu či předloze
upevňuje si a dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti při práci
pečuje o rostliny ve třídě a pojmenuje
je

Konstrukční činnosti
 stavebnice (plošné, prostorové a
konstrukční)
 montáž a demontáž
 práce s návodem a předlohou

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

-

-

-

ČSP-3-4-01
- připraví tabuli pro jednoduché
stolování
ČSP-3-4-02
- chová se vhodně při stolování

-

vyjmenuje a pozná vybrané rostliny,
ovoce a zeleninu
rozezná vybraná semena plodů
provádí pozorování přírody během
všech ročních období, vede si
záznamy a hodnotí výsledky
pozorování
seznamuje se se základními
podmínkami života rostlin
pracuje na školním pozemku
volí podle druhu činnosti správné
nářadí
a pomůcky,
pojmenuje je a předvede, jak s nimi
bezpečně zacházet
podílí se na úklidu okolí školy
upevňuje si a dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti při práci
seznámí se s technikou v životě
člověka



zvládá sebeobsluhu a základy
slušného stolování
připraví tabuli pro jednoduché
stolování
připraví jednoduchý studený pokrm
za pomoci učitele

Příprava pokrmů
 stolování a sebeobsluha
 jednoduchá úprava stolu
 jednoduchý pokrm
 základní vybavení kuchyně








základní podmínky pro pěstování
rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování rostlin v místnosti a na
zahradě
pracovní nářadí a pomůcky
práce na školním pozemku a v okolí
školy
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4.a 5. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:
-

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-5-1-04
- nalézá vhodné prostředky pro
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá
na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly;

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata

upevňuje si a dodržuje návyky
hygieny a bezpečnosti při práci
pracuje s vybranými výtvarnými
nástroji
pojmenuje pomůcky, nástroje a
materiál, který používá
pracuje ve skupině

Pracovní návyky
 hygiena a bezpečnost práce
 organizace práce
 výtvarné nástroje, pomůcky a
materiál
 skupinová práce

OSV-Ososbnostní rozvoj - kreativita

uplatňuje vztah zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly, nalézá
vhodné prostředky pro jejich
vyjádření a uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě
rozumí pojmům barva hustá a
řídká,světlá a tmavá a využívá jich v
tvorbě
poznává kruh barev a pojem barvy
příbuzné
a kontrastní
seznámí se se symbolikou barev
ve své tvorbě pojmenuje prvky
vizuálně obrazného vyjádření a
porovná je na základě světlostních
poměrů, barevných kontrastů
a proporčních vztahů
použije vědomou nadsázku
(expresi) – barevnou i tvarovou
výtvarně zobrazí předmět na
základě přímého pozorování

Rozvíjení smyslové citlivosti
 prvky vizuálně obrazného vyjádření
 teorie barev a její využití
 reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními
 smysly
 výtvarná exprese
 práce s linií
 práce s prostorem
 kresba a malba a jejich využití
 uspořádání objektů do celků
 smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření
 výtvarné vyprávění
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uplatňuje je v plošné, objemové i
prostorové tvorbě
VV-5-1-05
- osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného
vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje
prostředky (včetně prostředků a
postupů současného výtvarného
umění)
VV-5-1-06
- porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-07
- nalézá a do komunikace v
sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či
upravil
VV-5-1-01
- 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

-

-

-

-

-

-

seznámí se se smyslovými účinky
vizuálně obrazných vyjádření
(výtvarná tvorba, fotografie, film,
televize)
zdokonaluje se v práci s linií
užívá a kombinuje linie a barevné
plochy v plošném a prostorovém
vyjádření
rozumí pojmům kresba a malba a
využije je v praxi
vytvoří ilustraci k textu pro děti

vytváří modelováním prostorové
objekty na základě svých představ a
fantazie
chápe vlastní tělo jako zdroj
inspirace i prostředek k výtvarnému
umění
řeší úkoly dekorativního charakteru
(symetrické i asymetrické )
seznámí se s funkcí písma – sdělnou
i výtvarnou
využije písmo jako dekorativní
prvek

Uplatňování subjektivity
 volné výtvarné zobrazování na
základě pozorování a z představ
 prostředky pro vyjádření emocí,
pocitů, nálad, fantazie, představ a
osobních zkušeností
 písmo a jeho funkce
 akční tvorba
 zobrazovací prostředky
 výtvarný rytmus
 přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením
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uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý
model
VV-5-1-03
- při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro
jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-06
- porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-07
- nalézá a do komunikace v
sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či
upravil
VV-5-1-05
- osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného
vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje
prostředky (včetně prostředků a
postupů současného výtvarného
umění)
VV-5-1-06
- porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-07

-

-

-

-

-

volí individuálně nástroje a techniky
pro konkrétní výtvarné vyjádření
seznamuje se s možnostmi akční
tvorby, používá současné technické
zobrazovací prostředky dle
podmínek školy (grafika PC,
fotografie, video )
navrhne dekoraci, podílí se na
výtvarném řešení svého okolí
zdokonaluje svůj smysl pro výtvarný
rytmus
dokáže si ve svém okolí najít námět
vhodný pro výtvarné zobrazení
rozliší některé typy vizuálně
obrazných vyjádření
vyjadřuje se výtvarně spontánně
na základě zážitků, poznání a
citových vztahů ke skutečnosti
porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
nalézá a do komunikace v
sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či
upravil
ověřuje si vliv činnosti své i celé
skupiny na okolí (výstava, výzdoba )
má vlastní portfolio, do kterého si
ukládá své práce

Ověřování komunikačních účinků
 osobní postoj v komunikaci
 komunikační obsah vizuálně
obrazných vyjádření
 proměny komunikačního obsahu
 ilustrace a ilustrátoři
 výstava a výstava ve třídě či škole
 portfolio
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-

nalézá a do komunikace v
sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či
upravil

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

vyjmenuje nejznámější kulturní
památky a uvědomuje si nutnost
jejich ochrany
jmenuje nejznámější dětské
ilustrátory a pozná některá jejich
díla
jmenuje významné osobnosti
umělecky tvořící v regionu a dokáže
si o nich vyhledat bližší informace
uvědomuje si zvyky a tradice jako
kulturní dědictví národa, chápe
jejich význam i hodnotu a dokáže se
v jejich duchu výtvarně vyjádřit
spolupracuje účinně se svými
spolužáky, obhájí svůj názor a
prezentuje své dílo
objevuje a utváří si vlastní názor a
postoj na svět kolem sebe skrz
vlastní kreativní činnost
uvědomuje si možnosti originality
při návrhu vlastního řešení
vytváří přiměřenými pracovními
operacemi
a postupy na
základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu
využívá při tvořivých činnostech s
různým materiálem prvky lidových
tradic
volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce

Práce s drobným materiálem
 vlastnosti materiálu
 pracovní prostředky a nástroje
 pracovní operace a postupy
 organizace práce
 lidové zvyky, tradice a řemesla
 první pomoc při lehkém poranění
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udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01
- provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02
- pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03
- 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
ČSP-5-3-04
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu
ČSP-5-4-01
- orientuje se v základním vybavení
kuchyně
ČSP-5-4-02
- připraví samostatně jednoduchý
pokrm
ČSP-5-4-03
-

-

poskytne první pomoc při lehkém
úrazu

-

provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu,
předlohy a jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při lehkém
úrazu

Konstrukční činnosti
 stavebnice, sestavování modelů
 práce s návodem, předlohou a
jednoduchým náčrtem
 první pomoc při úrazu

provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu,
předlohy a jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při lehkém
úrazu

Pěstitelské práce
 pěstování rostlin
 rostliny jedovaté
 rostliny jako drogy
 alergie
 první pomoc při úraz

orientuje se v základním vybavení
kuchyně
připraví samostatně jednoduchý
pokrm
dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování

Příprava pokrmů
 základní vybavení kuchyně
 výběr, nákup a skladování potravin
 pravidla správného stolování
 technika v kuchyni – historie a
význam
 první pomoc při úrazu v kuchyni

-

-

-
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dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování
ČSP-5-4-04
- udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v
kuchyni
-

-

udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch
dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce
poskytne první pomoc i při lehkém
úrazu v kuchyni
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5.9.2. Člověk a svět práce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Člověk a svět práce vychází ze stejnojmenné vzdělávací oblasti.
Žáci si osvojují praktické pracovní dovednosti a návyky, které uplatňují v dalším životě a ve
společnosti. Učí se pracovat samostatně i v týmu a jsou vedeni k bezpečnosti a hygieně při práci. V
oblasti Svět práce si vytvářejí představy budoucího povolání, orientují se v drobném podnikání, jeho
řízením na základě právních a ekonomických informací.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
a) Tématické celky
Vzdělávací obsah předmětu Člověk a svět práce je členěn do čtyř tematických celků:
Práce s technickými materiály






vede žáky k rozeznávání různých druhů materiálů – dřevo, kov, plasty, kompozity
seznámí se s pracovními operacemi a postupy
získají technické informace, návody
naučí se pracovnímu postupu podle technického výkresu a naopak
dodržují zásady bezpečnosti při práci, poskytují první pomoc při úrazu

Pěstitelské práce, chovatelství






žáci se seznámí se základními podmínkami pěstování hlavních druhů zeleniny, ovocných
stromů, okrasných a léčivých rostlin
učí se aranžovat suché rostliny přírodniny
orientují se v pěstování vybraných léčivých rostlin pro zdravý člověka
žákům je přiblížen chov zvířat v domácnosti s podmínkami jejich života, hygieny a
bezpečnosti chovu
seznámí se s první pomocí při úrazech způsobených zvířaty

Svět práce







žáci si objasňují profesní orientaci, možnosti vzdělávání a zaměstnání
sami se seznámí s činností úřadu práce, pracují s profesními informacemi, vytvářejí modelové
situace podnikání
Příprava pokrmů
žáci se seznámí se základním kuchyňským inventářem, obsluhou kuchyňských
elektrospotřebičů
připravují jednoduché pokrmy a dodržují principy stolování
seznamují se zásadami hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni

Příprava pokrmů



žáci se seznámí se základním kuchyňským inventářem, obsluhou kuchyňských
elektrospotřebičů
připravují jednoduché pokrmy a dodržují principy stolování
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seznamují se zásadami hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni

b) Časová dotace
Vyučovací předmět Člověk a svět práce se vyučuje s touto týdenní hodinovou dotací:
ročník

6.

7.

8.

9.

časová dotace 2h

1h

2h

1h

c) Podmínky školy k výuce předmětu
Výuka probíhá v odborné pracovně, kuchyni, na školním pozemku a formou exkurzí do výrobních
závodů a státních úřadů.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o
o
o

Vedeme žáky k novým poznatkům cestou samostatného uvažování a hledání různých
způsobů řešení
Umožňujeme žákům pochopit možnost k celoživotnímu vzdělávání ve zvoleném oboru
Vedeme žáky ke zvyšování informační gramotnosti

Kompetence k řešení problémů
o

Motivujeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a návyků při práci v kuchyni, k
organizaci a dodržování správného pracovního postupu při přípravě pokrmů, k výběru
vhodných nástrojů, k bezpečnému a správnému užívání elektrických spotřebičů patřících k
modernímu vybavení kuchyně

Kompetence komunikativní
o
o

Vyžadujeme dodržování pravidel bezpečnosti na pracovišti
Vedeme žáky orientovat se ve zpracování získaných informací a využívat získané informace v
životě

Kompetence sociální a personální
o
o

Umožňujeme žákům získávat schopnost pracovat ve skupině a ochotu pomáhat druhým
Vedeme žáky k uplatňování svých předpokladů ve společné práci a vytváření návyku
spolupráce a vzájemné pomoci

Kompetence pracovní
o
o

Vedeme žáky k samostatné práci, využívaní a uplatnění poznatků a zkušeností získaných ze
života mimo školu
Vedeme žáky k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce při přípravě
pokrmů, úpravě stolu a úklidu pracoviště

Kompetence občanské
o

Vytváříme u žáků pocit odpovědnosti za životní prostředí
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Vzdělávací obsah předmětu: Člověk a svět práce
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČSP-9-3-01
volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin
ČSP-9-3-03
používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu

-

ČSP-9-3-02
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-03
používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu

-

-

určí druhy půd podle zpracovatelnosti
vyjmenuje půdní druhy
vysvětlí postup zpracování půdy před
setím
určí zásady udržování a zvyšování
úrodnosti půdy
pojmenuje pracovní nářadí a stroje na
zpracování půdy
opraví základní nářadí
orientuje se na trhu při nákupu
přírodních a průmyslových hnojiv a určí
jejich význam pro rostliny
rozliší osivo a sadbu
uvede příklady osiva a sadby
zpracuje osevní plán pozemku
rozřadí zeleninu do druhů
určí postup a zásady při pěstování
zeleniny
vyjmenuje postup při ošetření růstu, při
sklizni, při uskladnění
provádí mechanické ničení plevelů,
škůdců a chorob zeleniny
provádí chemické ničení plevelů, škůdců
a chorob zeleniny, orientuje se při
nákupu
pokusem stanoví klíčivost osiva
dokáže pěstovat zeleninu z výsevu i
sadby
zná pěstování zeleniny v pařeništi,
fóliovníku, skleníku
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

Půda
 vznik
 vlastnosti
 zpracování půdy

EV – Základní podmínky života

Zelenina
 rozdělení zeleniny
 ochrana před škůdci a
chorobami
 pěstování
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ČSP-9-1-01
provádí jednoduché práce s
technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
ČSP-9-1-02
řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
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
ČSP-9-1-02
řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03
organizuje a plánuje svoji pracovní
činnost
ČSP-9-1-04
užívá technickou dokumentaci,
připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku
ČSP-9-1-01
provádí jednoduché práce s
technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
ČSP-9-1-02

-

poskytne první pomoc při úrazu
zná a rozliší druhy dřev
pojmenuje ruční nářadí na dřevo
podle technického výkresu zhotoví
jednoduchý výrobek

-

vyjmenuje nástroje používané při
opracování kovů
uvede nejčastěji průmyslově využívané
kovy
vysvětlí postup pří rovnání, ohýbání
drátu, plechu
podle výkresu zhotoví jednoduchý
výrobek

Kov
 výroba
 práce s drátem
 práce s plechem

vyjmenuje nástroje na opracování
plastických hmot
chrání životní prostředí
podle výkresu zhotoví jednoduchý
výrobek

Plasty
 ruční obrábění

-

-

Dřevo
 technický výkres
 druhy dřev
 zpracování dřeva

311

ŠVP ZV Základní a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
-

řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03
organizuje a plánuje svoji pracovní
činnost
ČSP-9-1-04
užívá technickou dokumentaci,
připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku
ČSP-9-3-05
dodržuje technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu,
včetně úrazu způsobeného zvířaty
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 zásady hygieny a zásady
bezpečnosti práce
zachází správně s používanými nástroji a
nářadím
poskytne první pomoc při úrazu

Bezpečnost a hygiena práce
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7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

ČSP-9-3-01
volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin
ČSP-9-3-02
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-03
používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-01
volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin
ČSP-9-3-02
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-03
používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu

-

zpracovává půdu na záhoně rytím
rozlišuje základní zpracování půdy a
zpracování půdy před setím nebo
výsadbou
určí postup při založení kompostu

Půda
 zpracování
 výživa rostlin
 založení kompostu

EV – Základní podmínky života

definuje podmínky pro pěstování
zeleniny
rozliší časový průběh růstu zeleniny
vyjmenuje způsoby rozmnožování
zeleniny
uvede prevence ochrany zeleniny před
škodlivými činiteli
pěstuje zeleninové sadby v nádobách
zná dobu výsadby, sklizeň a uskladnění
zeleniny

Zelenina
 pěstování, rozmnožování
 ochrana zeleniny před
škodlivými činiteli

-

vyjmenuje některé rostliny používané do
suchých dekorací
zná postup při sušení rostlin
vytvoří jednoduché aranžmá
vyjmenuje zásady ikebany
vytvoří jednoduché aranžmá do vázy

Aranžování rostlin
 aranžování suchých rostlin
 ikebana

-

čte jednoduchý technický výkres
rýsuje jednoduchý technický výkres

Základy technického kreslení

-

vyjmenuje nářadí pro ruční obrábění
popíše postup ručního obrábění

Dřevo
 obrábění dřeva

-

-

-

ČSP-9-1-04
užívá technickou dokumentaci,
připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku
ČSP-9-1-01
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-

provádí jednoduché práce s
technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
ČSP-9-1-02
řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03
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
ČSP-9-1-02
řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03
organizuje a plánuje svoji pracovní
činnost
ČSP-9-1-04
užívá technickou dokumentaci,
připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku
ČSP-9-1-01
provádí jednoduché práce s
technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
ČSP-9-1-02

 dřevoobráběcí stroje

-

podle technického výkresu zhotoví
jednoduchý výrobek ze dřeva

-

rozlišuje druhy oceli
správně užívá nástroje na kov
zhotoví závit vnější a vnitřní
podle výkresu zhotoví jednoduchý
výrobek z kovu

Kov
 druhy oceli
 zpracování kovů
 obrábění kovů

-

rozdělí plasty do skupin
vyjmenuje vlastnosti plastu
správně užívá a vyjmenuje nástroje na
opracování plastů
podle výkresu zhotoví jednoduchý
výrobek z plastů

Plasty
 tepelné tvarování
 obrábění
 spojování

-
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-

řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03
organizuje a plánuje svoji pracovní
činnost
ČSP-9-1-04
užívá technickou dokumentaci,
připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku
ČSP-9-3-05
dodržuje technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu,
včetně úrazu způsobeného zvířaty
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 zásady hygieny a bezpečnosti
práce

Bezpečnost a hygiena práce
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8. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČSP-9-3-01
volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin
ČSP-9-3-02
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-05
dodržuje technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu,
včetně úrazu způsobeného zvířaty

-

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-9-8-04
prokáže v modelových situacích
schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce
ČSP-9-8-03

-

-

-

-

zdůvodní ochranu životního prostředí
rozdělí okrasné dřeviny a byliny
vyjmenuje jejich zástupce
dokáže vyjmenovat a pečovat o okrasné
dřeviny v okolí školy
stará se o zeleň a travnaté plochy v okolí
školy
zná postup při rychlení okrasných dřevin
zná postup při štěpování okrasných
dřevin
dokáže pěstovat letničky a dvouletky pro
výsadbu v okolí školy
rozlišuje základní pracovní činnosti ve
vybraných oblastech regionů
posoudí své možnosti při zařazování na
trh práce v oblasti své profesní orientace

využije sebepoznání ke svému zařazení
v oblasti profesní orientace
dokáže se sám rozhodnout a posoudit své
osobnostní předpoklady a doporučení

vyjmenuje příklady poradenské péče ve
škole

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

Okrasné rostliny
 dřeviny, byliny

OSV – Morální rozvoj (Hodnoty,
postoje, praktická etika)

Trh práce
 povolání lidí, druhy pracovišť
 prostředků práce, činností,
pracovních
 objektů
 požadavky kvalifikační, zdravotní
a
 osobnostní na uchazeče
vzhledem k povolání
Volba profesní orientace
 základní principy sebepoznávání
 osobní zájmy a cíle, vlastnosti a
schopnosti
 sebepoznání, zdravotní stav

Poradenská základna
 poradenská péče ve školském
učivu
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-

využije profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

-

ČSP-9-4-01
provádí jednoduché operace
platebního styku a domácího
účetnictví
ČSP-9-4-02
ovládá jednoduché pracovní postupy
při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech
k obsluze běžných domácích
spotřebičů
ČSP-9-4-03
správně zachází s pomůckami,
nástroji, nářadím a zařízením včetně
údržbu
ČSP-9-4-04
dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu,
včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-5-04
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-5-01
používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
ČSP-9-5-02

-

-

vysvětlí pojem poradenství pro volbu
povolání
vysvětlí pojem kariérového poradenství
posoudí své osobnostní předpoklady a
doporučení
orientuje se, kriticky posoudí a účelně
využívá informace z internetu
používá el. troubu a vařiče, el. šlehač,
mixér, tlakový hrnec
sestaví robot, jmenuje možnosti jeho
využití
udržuje pořádek v kuchyni, použité
nástroje a nádobí průběžně myje a uklízí
uvede zásady bezpečnosti při práci v
kuchyni

jmenuje zásady výběru potravin v
obchodě
uvede možnosti skladování různých
druhů potravin

 kariérové poradenství
 poradenské aktivity v EU
 internet, trh práce

Kuchyně
 vybavení
 pořádek v kuchyni
 bezpečnost

Potraviny
 sestavování jídelníčku
 skupiny potravin
 výběr a skladování
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-

připraví jednoduché pokrmy v
souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-02
připraví jednoduché pokrmy v
souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-04
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-5-03
dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u
stolu ve společnosti

-

-

sestaví jídelníček v souladu se zásadami
správné výživy
připraví jednoduché pomazánky nebo
saláty a nepečené sladkosti
příprava jednoduchého pokrmu:
smaženého, vařeného, dušeného i
pečeného
připraví jednoduchý teplý nápoj ( kakao,
čaj, káva )
prostře stůl pro běžné stolování v rodině
ukáže jak obsluhovat u stolu
jmenuje zásady chování u stolu
předvede možnost prostření slavnostní
tabule v rodině

Příprava pokrmů
 studená kuchyně
 tepelné úpravy
 příprava pokrmů a nápojů

Stolování
 prostírání
 obsluha u stolu
 chování
 slavnostní stolování v rodině
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9. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Žák ovládá následující kompetence:

Konkretizovaný výstup
Žák ovládá následující kompetence:

ČSP-9-3-01
volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin
ČSP-9-3-02
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-03
používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-04
prokáže základní znalost chovu
drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05
dodržuje technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu,
včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-8-02
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

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata
/mezipředmětové vztahy

vyjmenuje hlavní druhy ovocných rostlin
vyjmenuje hlavní tvary ovocných dřevin
pěstuje ovocné rostliny na školním
pozemku
dokáže uskladnit ovoce ze školního
pozemku

Ovocné rostliny

OSV – Osobnostní rozvoj –
Seberegulace a sebeorganizace
OSV – Morální rozvoj – Hodnoty,
postoje, praktická etika

vyjmenuje vhodná zvířata pro chov v
domácnosti
určí podmínky pro chov domácích zvířat
vyjmenuje podmínky hygieny chovu
zná zásady bezpečného kontaktu se
zvířaty

Chovatelství
 chov zvířat v domácnosti
 podmínky chovu

orientuje se v přehledu učebních a
studijních oborů
prokazuje znalost termínů přijímacího
řízení
sám posoudí optimální uplatnění na trhu
práce
vyjmenuje dvě poradenská zařízení pro
fyzické osoby
definuje a vyjmenuje služby poskytované
ÚP
vysvětlí podstatu poradenství pro volbu
povolání jako celoživotního procesu s
řadou vnitřních a vnějších aspektů
chápe pojem potenciálního světa práce,
potenciál jednotlivce

Možnosti vzdělávání
 náplň učebních a studijních
oborů
 přijímací řízení
 poradenské služby
 školský zákon
 úřad práce, diagnostická
pracoviště
 pracovní příležitosti v obci,
regionu
 psaní životopisu, pohovor u
zaměstnavatele
 práva a povinnosti zaměstnanců
a zaměstnavatelů
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ČSP-9-4-01
provádí jednoduché operace
platebního styku a domácího
účetnictví

-

ČSP-9-8-01
orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
ČSP-9-8-03
využije profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

-

-

-

vyjmenuje nejčastější formy podnikání
pracuje se základními znalostmi o
drobném podnikání
vytváří jednoduchý projekt pro drobné
podnikání se začleněním právních a
ekonomických informací

Podnikání
 nejčastější formy podnikání
 podnikání drobné a soukromé
 druhy a struktura organizací

vyjmenuje příklady poradenské péče ve
škole
vysvětlí pojem poradenství pro volbu
povolání
vysvětlí pojem kariérového poradenství
posoudí své osobnostní předpoklady a
doporučení
orientuje se, kriticky posoudí a účelně
využívá informace z internetu

Poradenská základna
 poradenská péče ve školském
učivu
 kariérové poradenství
 poradenské aktivity v EU
 internet, trh práce
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6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
6.1. Hodnocení žáka ve škole
Součástí výchovně-vzdělávacího procesu v průběhu školní docházky je hodnocení žáků. Cílem
hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím získává informace o tom, jak
zvládá danou problematiku, jak dovede zacházet se svými znalostmi, v čem se zlepšil a v čem ještě
chybuje. Hodnocení žáka vychází z jasně stanovených cílů a konkrétních kritérií, kterými lze žákovu
činnost a její výsledky poměřovat a na základě kterých může i žák hodnotit svou práci.

6.2. Pravidla pro hodnocení žáka
Všichni žáci v prvním až devátém ročníku jsou klasifikováni známkou. Na základě doporučení
psychologa nebo žádosti rodičů může být žák hodnocen slovně. Podklady pro hodnocení a klasifikaci
získávají vyučující soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a
připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),
kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků a žákovského portfolia,
konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména
vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.
Klasifikace zahrnuje hodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
Slovní hodnocení je konkrétní slovní vyjádření o dosažené úrovni žáka ve vztahu k cíli vyučování a
k možnostem žáka. Slovní hodnocení má povahu analýzy žákova výkonu, informuje o dosažených
výsledcích, postojích, úsilí a snažení žáka. Obsahuje popis toho, co se žák naučil, jaké dovednosti získal,
případně jaké nedostatky by měl odstranit a jakým způsobem.
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. Při sebehodnocení se žák snaží popsat co se
mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál. Při školní práci vedeme žáka k tomu, aby
komentoval svoje výkony a výsledky. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
Pozn.: Podrobná pravidla pro klasifikaci a hodnocení žáků jsou zpracována v příloze školního řádu.
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