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Charakteristika a cíle ŠVP
Motivační název našeho školního vzdělávacího programu" Škola pro život", vychází z jednoduchého
předpokladu, že si žáci ze základního vzdělání mají odnést právě ty nutné vědomosti, znalosti a dovednosti, které
uplatní ve svém další životě. Každý žák chce být úspěšný a je nutné hledat ty správné oblasti, v kterých úspěchu
může dosáhnout. Snažíme se, aby byla věnována stejná péče všem žákům naší školy, žákům nadaným, ale
i žákům se specifickými poruchami učení a žákům sociálně znevýhodněným.
Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů byly stanoveny priority
v zaměření školy:
1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků, a ne na encyklopedické znalosti
2) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách
(především formou zájmových kroužků)
3) Rozvíjet informační a komunikační dovednosti žáků:
- v mateřském jazyce
- v cizím jazyce
- v informačních a komunikačních technologiích
- v sociálních vztazích
Hlavní oblasti zájmů v činnosti školy
- všestranný rozvoj žáků
- práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými (spolupráce s PPP Písek, SPC
Strakonice, SPC Týn nad Vltavou, Arpida České Budějovice)
- pomoc rodičům v poradenské činnosti (problémy výchovné, vzdělávací, volba profesního zaměření)
- pořádání exkurzí a výletů, plaveckého, lyžařského výcviku, výcviku na dopravním hřišti
- využití volné času dětí - volnočasové aktivity v rámci školní družiny, kroužky pro žáky (angličtina, pohybové
hry, florbal, informatika, sportovní hry)
- všestranné využití ICT při výuce - používání multimedilní techniky, není to výchovně vzdělávací cíl, ale
prostředek pro jeho dosažení
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Do této kategorie žáků patří především žáci tělesně postižení, žáci s vývojovou poruchou učení nebo chování,
žáci pocházející z odlišného prostředí (sociální, kulturní nebo jazykové). Speciální přístup však vyžadují také
žáci mimořádně nadaní.
Žáci tělesně postižení
a/ Individuální vzdělávací plán podle druhu postižení
b/ Výuka podle běžného učebního plánu podle možností, zařazení předmětů speciální péče z disponibilní dotace
c/ V případě potřeby zajištění asistenta pedagoga
Hodnocení a klasifikace bude určena na základě individuálního plánu
Žáci se specifickými poruchami učení
a/ Výuka podle ŠVP, tolerování chyb pramenících z vývojové poruchy učení
b/ Individuální náplň práce ve vybraných předmětech
c/ Individuální vzdělávací plán podle druhu postižení
d/ Práce v dyslektických kroužcích
e/ Úzká spolupráce TU,učitelů nápravy, spolupráce s VP a s PPP
Hodnocení a klasifikace bude určena na základě individuálního plánu
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Žáci pocházející z odlišného prostředí (žáci odlišných etnik či jiných menšin, děti azylantů, cizích státních
příslušníků, z rodinného prostředí s nízkým sociokulturním či ekonomickým postavením).
a/ Pomoc při osvojování jazyka
b/ Přístup ke všem potřebným materiálům
c/ Intenzivnější komunikace s rodinou
d/ Zohlednění jazykové bariéry při klasifikaci

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
K mimořádně nadaným žákům přistupujeme individuálně. Rozšiřujeme pro ně základní učivo do hloubky ve
všech vyučovacích předmětech. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která rozvíjí úroveň
jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Jsou mu zadávány náročnější samostatné úkoly a je pověřován vedením
a řízením skupin. Respektujeme, že tito žáci mohou mít výkyvy v chování a také fakt, že v jiných oblastech může
být pouze průměrný. Nadaní žáci mohou využít své schopnosti a dovednosti v celé řadě aktivit, především při
soutěžích různého zaměření, ať už v rámci naší školy nebo v okresních soutěžích. Naši žáci jsou téměř pravidelně
úspěšní především v přírodovědných olympiádách.
Výchovné a vzdělávací strategie
Žák jako osobnost se musí rozvíjet jako jeden celek. Snažíme se vybírat takové formy a metody práce, které
povedou k tomuto cíli. Proto nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou různé akce, které žáky
zajímavou formou obohacují o nové poznatky a vjemy.
Je to např. každoroční koncert ZUŠ pro 1. ročník, vánoční koncert milevských pěveckých sborů, Milevské
divadelní léto a Sokolská akademie. Uvedeny jsou pouze akce, na kterých někteří naši žáci účinkují.
Intenzivní je spolupráce s městskou knihovnou, kterou postupně během každého školního roku navštíví všechny
třídy.
V rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme s OS Arkáda Písek, kde se tradičně zúčastňujeme
besed. Poradenské služby v této oblasti u nás zajišťuje preventista sociálně patologických jevů, výchovný
poradce, třídní učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci. Jejich snahou je, aby se žáci naší školy nejen úspěšně
vzdělávali, ale aby se zde také cítili bezpečně.
Některé očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou naplňovány při kurzu plavání v 2. a 3.
ročníku, při dopravní výchově ve 4. ročníku a lyžařském kurzu žáků 7. ročníku. Žáci se účastní celé řady
tělovýchovných soutěží.
Výuka je vhodně doplňována školními projekty, např. Týden zdravé výživy, Dílničky, Den Země, Den dětí . Při
těchto projektech mladším žákům pomáhají žáci 2. stupně.
Smyslem a cílem vzdělání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně
dosažitelná, a připravit je pro další život ve společnosti, což je obsaženo i v motivačním názvu našeho ŠVP.
Snažíme se o naplňování všech klíčových kompetencí.
KOMPETENCE K UČENÍ
- vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání a chování
- umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
- podporujeme samostatnost a tvořivost
- učíme trpělivosti, povzbuzujeme
- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
- jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“
- neučíme izolovaná data, ale vytváříme u žáků ucelený obraz světa
- umožňujeme žákům prožít úspěch
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
- podněcujeme žáky k tvořivému myšlení,logickému uvažování a k řešení problémů
- učíme žáky nebát se problémů
- žáci využívají internet
- zapojujeme žáky do různých soutěží
- podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů
- v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet
- ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
- vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci
- prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce
- klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů
- podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
- podporujeme kritiku a sebekritiku
- poskyjeme žákům dostatečný prostor pro vyjádření svých myšlenek
- spolupracujeme se školami na národní i mezinárodní úrovni
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
- minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování
- 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 svou práci
- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
- vedeme žáky ke kamarádským vztahům
KOMPETENCE OBČANSKÉ
- vychováváme žáky jako svobodné občany
- netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže)
- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
- vedeme žáky ke kamarádským vztahům
- vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem
- učíme žáky respektovat dohodnutá pravidla
KOMPETENCE PRACOVNÍ
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje
a technologie
- učíme žáky chránit své zdraví při práci
- pomáháme žákům při volbě jejich budoucího povolání
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- prací netrestáme -kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme
Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání č. 1/2016
Tímto dodatkem se od 1. 9. 2016 doplňuje školní vzdělávací program 1. základní školy T. G. Masaryka,
Jeřábkova 690, okres Písek o samostatnou kapitolu „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných a mimořádně nadaných“ takto:
• požadované výstupy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných a mimořádně nadaných jsou uvedeny v Rámcovém vzdělávacím programu
základního vzdělávání.
1 Vzdělávání 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.
Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona.
Podpůrná opatření realizuje škola.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná
opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu
pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením
ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
1.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se
žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků
je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální
možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných
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opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro
žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP
zpracovává škola.
Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)
v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy
v Rámcovém vzdělávacím programu
základního vzdělávání, kterých je využíváno při stanovení individuálního vzdělávacího plánu. V tomto plánu se
vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků
a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.
K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků
s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením)
upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva.
Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpůrných
opatření jsou předmětem metodické podpory. Pedagogickým pracovníkům je zajištěna metodická podpora
formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením).
V IVP žáků s přiznanými podpůrnými
opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti
s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace
vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu
s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně
pedagogická a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je
v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty
speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace.
Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením jsou zohledňována jejich specifika: problémy v učení - čtení,
psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat
s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení;
problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti,
malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy
a vnímat souvislosti.
Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým
mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických
a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových
materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora
osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga.
1.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole
• tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě pokynu ředitele školy a za
spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky;
• tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto žáků je prováděna na základě
pokynu ředitele školy a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky;
1.3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků škola umožní:
• uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při
stanovování obsahu, forem i metod výuky;
• všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků;
• při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání
v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost;
• při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace,
jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím
potřebám;
• v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin;
• pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního vzdělávání na deset
ročníků;
• formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
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• spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky
školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při
tvorbě IVP);
• spolupráci s ostatními školami.
2 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou
úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo
sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností
dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech
rozumových schopností.
2.1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole
Škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití
potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků
nadaných a mimořádně nadaných.
Výuka žáků probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů
nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.
Škola tedy využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních
vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Při vyhledávání nadaných a mimořádně
nadaných žáků je věnována pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
2.2 Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole
• tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě pokynu ředitele školy a za
spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky;
• tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto žáků je prováděna na základě
pokynu ředitele školy a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky;
3 Přehled podpůrných opatření
Vzdělávání žáků se SVP probíhá s využitím podpůrných opatření, která se člení do 5 stupňů podle organizační
a finanční náročnosti. Pro žáky je podpora bezplatná.
Podpůrná opatření mají definovanou finanční náročnost, která - pokud již není státem hrazená (maturity,
závěrečné zkoušky atd.) -, je vyjádřena ve formě kódového označení v přehledu podpůrných opatření, který je
součástí prováděcího předpisu, tedy vyhlášky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kód
uvádí školské poradenské zařízení do doporučení ke vzdělávání žáka se SVP. Škola následně přenese kód
normované finanční náročnosti zvolených podpůrných opatření do matriky.
3.1 Hlavní podpůrná opatření zahrnují ( viz Přílohu č. 1 Vyhlášky č. 27/2016):
1. Poradenskou pomoc školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, případně školní psycholog,
školní speciální pedagog, školní logoped) a pomoc školského poradenského zařízení – PPP (pedagogickopsychologické poradny) a SPC (speciálně pedagogického centra)
2. Úpravu organizace vzdělávání (například využívání disponibilních hodin pro vzdělávání žáků se SVP,
které umožňují zařadit předměty speciálně pedagogické péče, intenzivnější výuku českého jazyka pro cizince
a etnické menšiny, úpravu výuky u selhávajících žáků, úpravu obsahu vzdělávání, dále již zmíněné úpravy
v hodnocení žáků a v metodách výuky, úpravy výstupů ze vzdělávání, existuje také možnost prodloužit dobu
vzdělávání žáka až o 2 roky atd.)
3. Úpravu podmínek přijímání a ukončování vzdělávání – respektuje se, jakým způsobem se žák
vzdělával, jaká měl podpůrná opatření, a ta se uplatňují v případě potřeby i při přijímání ke studiu a při
ukončování vzdělávání
Úpravu výstupů ze vzdělávání – upravený RVP ZV definuje podmínky, za kterých je možné úpravy výstupů ze
vzdělávání na ZŠ připravit a skupiny žáků, pro které je možné tyto úpravy provést (žáci s LMP, žáci zrakově
a sluchově postižení, případně žáci s kombinovaným postižením), viz S:pracovnici-uciteleinkluze. Dále
podrobněji k těmto úpravám dokument Úpravy ŠVP podle RVP ZV v tomto informačním balíčku.
d)
Využívání IVP (individuální vzdělávací plán, který se při vzdělávání těchto žáků již
dnes uplatňuje), návrh na úpravu vzdělávání žáka připravuje ŠPZ (školské poradenské
zařízení) a rodič nebo zletilý žák žádá ředitele školy o možnost vzdělávat se podle
IVP; kontrola IVP probíhá 1x ročně. S IVP seznamuje ředitel školy, respektive třídní
učitel všechny vyučující, kteří se na vzdělávání žáka podílejí
1. Asistenta pedagoga, případně dalšího pedagogického pracovníka - například speciálního pedagoga; ti
se nově stávají podpůrnými opatřeními s normovanou finanční náročností
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2. Úpravu vzdělávání neslyšících žáků s podporou tlumočníků českého znakového jazyka a přepisovatelů
g)
Možnost uplatnit augmentativní a alternativní formy komunikace
h)
Možnost vzdělávat ve stavebně nebo technicky upravených prostorách
i)
Úhradu speciálních učebnic, didaktických a kompenzačních pomůcek
Nová je také možnost poskytovat podpůrná opatření ve školských zařízeních, která se podílejí na vzdělávání
žáka, případně na přípravě na vzdělávání žáka. Jedná se především o družiny, školní kluby. Druh a rozsah
podpůrných opatření vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka a také z toho, která podpůrná opatření má
žák k dispozici ve škole a která jsou nezbytná i pro jeho činnost ve školských zařízeních.
Rozsah podpory je limitován dobou, kterou dítě v těchto zařízeních tráví. Popis možné podpory je uveden ve
vyhlášce č.27/2016 Sb., v přehledu podpůrných opatření. Pokud je školské zařízení součástí právnické osoby školy, obdrží škola jedno doporučení ke vzdělávání žáka.
Ředitel školy poskytne ŠPZ, u něhož zákonný zástupce požádal o vyšetření a vystavení Doporučení ke
vzdělávání žáka, aktuální informace o podmínkách a možnostech školy, které se vztahují k potřebám žáka a k
možnostem takového žáka v ní vzdělávat.
Po vydání doporučení má škola maximální dobu čtyř měsíců pro vytvoření doporučených podmínek pro
vzdělávání žáka a zajištění podpůrných opatření. V případě, že v této lhůtě nelze ve škole zajistit např. stavební či
technické úpravy, zváží ŠPZ po konzultaci se školou a zákonným zástupcem žáka možnost kombinace jiných
podpůrných opatření, v krajním případě doporučí rodiči školu, která je technicky připravena pro vzdělávání žáka.
V případě nemožnosti zajistit v předepsané lhůtě personální podpůrná opatření (asistent pedagoga, speciální
pedagog, učitel předmětu speciálně pedagogické péče apod.), hledá do doby zajištění personálního podpůrná
opatření škola či školské zařízení řešení, které umožní podporu žáka (např. dohodou o podpoře a metodickém
vedení s SPC nebo PPP). Vždy je třeba se řídit základním pravidlem, že jakékoli řešení musí být v nejlepším
zájmu žáka.
3.2 Opatření, která realizuje škola sama
Podpůrná opatření 1. stupně
Škola volí podpůrná opatření prvního stupně tehdy, pokud žák má při vzdělávání takové obtíže, že je nezbytné
jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence (změny v metodách a výukových postupech, změny
v organizaci výuky žáka, úpravy v hodnocení, v začleňování do sociální a komunikační sítě školní třídy); pokud
se jedná o drobné úpravy v rámci výuky jednoho předmětu, je úprava věcí individualizace výuky a práce jednoho
pedagoga.
Pokud úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola Plán pedagogické podpory (PLPP) stručný dokument, ve kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání žáka, návrh jak se bude vzdělávání
žáka upravovat a v čem. Formulář PLPP lze nalézt v příloze č. 3 Vyhlášky č. 27/2016 na
http://www.msmt.cz/file/36859/. Pedagogové následně vyhodnocují efektivitu zvolených úprav. Pokud se ani
s dodatečnou podporou pedagogů vzdělávání žáka nezlepší a nemá trend zlepšovat nebo je jeho stav naopak
setrvalý nebo se horší - pak je vhodné žákovi a zákonným zástupcům doporučit, aby navštívili školské
poradenské zařízení.
Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo uplatňování neúčinných
podpůrných opatření.
3.3 Opatření, které škola realizuje na základě doporučení ŠPZ
Podpůrná opatření 2. - 5. stupně
A.
Zákonný zástupce žáka respektoval doporučení školy nebo se rozhodl sám k návštěvě ŠPZ
Školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) nejpozději do tří měsíců od objednání žáka provede posouzení
speciálních vzdělávacích potřeb žáka a do 30 dnů od návštěvy ŠPZ vypracuje pro rodiče zprávu z vyšetření. Pro
rodiče a školu pak vypracuje Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě,
že podmínkou pro stanovení podpůrných opatření je vyjádření dalšího odborníka (lékaře apod.), prodlužuje se
tomu adekvátně lhůta pro vypracování Doporučení.
Při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb vychází ze sdělení rodiče a žáka, ze závěrů školy a PLPP, pokud
byl zpracován, dále ze závěrů vyšetření lékařů a dalších odborníků, kteří se do té doby nebo i následně podíleli na
péči o žáka.
Pokud bude příprava Doporučení ke vzdělávání žáka vyžadovat:
1. informace školy (zajištění pomůcek, přítomnost asistenta pedagoga ve třídě v případě, že již ve třídě
asistent působí, uzpůsobení dalších podmínek pro vzdělávání žáka, tj. velikost třídy, organizace vzdělávání atd.)
– pak před vydáním doporučení zástupce ŠPZ konzultuje se školou. Obvykle ve školách zajišťují tyto služby
výchovní poradci nebo ředitel školy pověří jiného pedagoga, který bude o nastavování podpůrných opatření se
ŠPZ komunikovat
2. informace dalšího ŠPZ, pokud bude charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka takový, že bude třeba
komunikovat s více zařízeními.
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Jedná se především o žáky s kombinovaným postižením, kdy žák má obtíže, které pramení například z poruchy
učení a současně je slabozraký a je třeba mu poskytovat i speciálně pedagogickou péči. V takovém případě se
musí domluvit dvě ŠPZ na formulaci jednoho Doporučení ke vzdělávání žáka, aby podpůrná opatření nebyla
poskytována duplicitně
B.
Zákonný zástupce žáka přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků
nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání žáka a
způsobil tak žákovi obtíže při vzdělávání, protože škola sama dostatečná
podpůrná opatření vytvořit nemůže.
V této situaci se může škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem
o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. Tato varianta je považována za mezní, tedy je třeba ji volit
až v případě, kdy nelze jinými cestami dosáhnout naplnění zájmu žáka (podrobněji viz materiál tzv. informačním
balíčku Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním).
3.4 Doporučení ke vzdělávání žáka se speciální vzdělávací potřebou
Doporučení vystavuje školské poradenské zařízení. Formulář Doporučení ke vzdělávání žáka se SVP lze nalézt
v Příloze č. 5 Vyhlášky č. 27/2016. Po jeho vystavení seznamuje s jeho obsahem společně se zprávou z vyšetření
zákonného zástupce žáka nebo žáka zletilého.
Vyšetření žáka i vystavení dokumentů je možné vždy jen s informovaným souhlasem rodiče nebo zletilého
žáka. Doporučení je předáno škole a zde je následně projednáno, případně ještě upraveno se souhlasem všech
participantů (škola, rodič, žák, ŠPZ) a s informovaným souhlasem rodiče či zletilého žáka podepsáno.
Doporučení obsahuje popis vzdělávacích potřeb žáka, popis všech zvolených podpůrných opatření včetně IVP,
doporučení k poskytnutí asistenta pedagoga nebo dalších osob podporujících vzdělávání žáka, vymezení
pomůcek atd.
Jak bylo zmíněno výše, navržená a vzájemně odsouhlasená podpůrná opatření by se měla začít školou realizovat
neprodleně, nejpozději do 4 měsíců ode dne jejich nastavení. Pokud tak škola z různých důvodů neučiní, je
nezbytné opětovně vyhodnotit její postup a případně domluvit restrukturalizaci podpůrných opatření.
ŠPZ vyhodnocuje účelnost a efektivitu zvolených podpůrných opatření nejpozději po roce od jejich přidělení,
jinak jejich platnost trvá zpravidla dva roky. Frekvence kontrol je obdobná jako v případě kontrol IVP, které
bude obvykle součástí Doporučení (avšak nikoliv nutně vždy). Formulář doporučení viz Příloha č. 5 Vyhlášky.

2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
2.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Integrace do výuky

Česká literatura
Anglický jazyk
4. ročník

Komunikace v každodenních situacích

5. ročník

Gramatické struktury, typy vět a pravopis slov

6. ročník

Základní vztahy prostorové
Jednoduchá sdělení

Český jazyk
8. ročník

Gramatické struktury

1. ročník

Psaní

5. ročník

Význam slova

Německý jazyk

Tvarosloví - slovní druhy

7. ročník

Německo, Rakousko, Švýcarsko

7. ročník

Skladba

Moje rodina

8. ročník

Slovní zásoba

Zájmy

Skladba

9. ročník

Gramatika

Slohová komunikace

Matematika

Literatura

1. ročník

Spisovná výslovnost

Počítání do dvaceti
Jednotky

2. ročník

Počítání do dvaceti
Počítání do sta
Slovní úlohy

3. ročník

Malá násobilka
Počítání v oboru do tisíce
Rovnice
Jednotky délky a času
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Geometrie
4. ročník

5. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

7. ročník

Síla

Zlomky a jednotky

Posuvné účinky síly. Pohybové zákony

Geometrie

Tření

Závisle a nezávisle proměnná

Mechanické vlastnosti kapalin

Slovní úlohy

Mechanické vlastnosti plynů

Geometrie
6. ročník

7. ročník

Světelné jevy

Opakování z 1. stupně

9. ročník

8. ročník

Pohybová a polohová energie

Osová souměrnost

Vnitřní energie. Teplo

Trojúhelník

Změny skupenství látek

Kvádr, krychle

Elektrický náboj. Elektrické pole

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Elektrický proud

Racionální čísla

Zvukové jevy
9. ročník

Co už víme o magnetickém poli

Čtyřúhelníky

Střídavý proud

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Co už víme o vedení elektrického proudu

Procenta

Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními

Kolmé hranoly

Elektromagnetické záření

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Co už víme o světle

Druhá mocnina a odmocnina

Jaderná energie

Pythagorova věta

Země a vesmír

Mocniny s přirozenými a celými mocniteli

Chemie

Kruh, kružnice, válec

8. ročník

Směsi

Statistika

Částicové složení látky

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Chemické prvky

Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
Nerovnice - soustavy nerovnic

Halogenidy a oxidy- jednoduché anorganické
sloučeniny
Kyseliny a hydroxidy

Funkce

9. ročník

Podobnost
Goniometrické funkce
Finanční matematika

Internet jako zdroj informací

6. ročník

Hardware

Třídění organismů
Třída - Obojživelníci

9. ročník

5. ročník

Buňka
Mnohobuněčné organismy

7. ročník

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Informatika

Chemie ve společnosti

Přírodopis
6. ročník

Tělesa - jehlan, kužel, koule

Země – náš domov
Mineralogie
Petrologie

Operační systém počítače
Tabulkový procesor

Zeměpis
6. ročník

Vlastivěda
4. ročník

Teplo. Práce. Výkon

Desetinná čísla

Celá čísla

8. ročník

Pohyb tělesa

Číselný obor 0 – 1 000 000

Přírodní složky
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie

Lidé kolem nás

Zeměpis světadílů – polární oblasti

Lidé a čas

8. ročník

ČR na mapě Evropy

Kapitoly z našich dějin

9. ročník

Historie lidského poznání

4. ročník

Situace hromadného ohrožení

Hudební výchova

5. ročník

Různé podmínky života na Zemi

7. ročník

5. ročník

Země jako vesmírné těleso

Přírodověda

Technika kolem nás

Vokální činnosti
Pohybové činnosti
Zamyšlení se nad hudbou

Prvouka
1. ročník

Místo, kde žijeme

2. ročník

Lidé kolem nás

9. ročník

Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

Občanská výchova

Vývoj artificiální hudby

6. ročník

Vývoj nonartificiální hudby

7. ročník
8. ročník

Rok, proměny, slavnosti
Domov a rodina

Výtvarná výchova

Obec, region, země

3. ročník

Malba

Rodina, národ, vlast

4. ročník

Kresba

Stát a právo

5. ročník

Koláž

Dospívání

6. ročník

Kresba, perokresba,šrafura

Předpoklady soužití

8. ročník

Profil hlavy

9. ročník

Portrét

Fyzika
6. ročník

Vlastnosti látek a těles
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2.2 Začlenění průřezových témat

Člověk na Zemi

Tělesná výchova
6. ročník
7. ročník
8. ročník

9. ročník

Chlapci - Atletika

Výtvarná výchova

Dívky - Atletika

1. ročník

Objevování barvy, linie, tvarů a objemu

Chlapci - Atletika

7. ročník

Figura

Dívky - Atletika

9. ročník

Portrét

Chlapci - Atletika

Tělesná výchova

Dívky - Atletika

5. ročník

Činnosti ovlivňující zdraví

Význam pohybu pro zdraví - chlapci i dívky

6. ročník

Chlapci - Atletika

Chlapci - Atletika
Dívky - Atletika

Dívky - Atletika
7. ročník

8. ročník

Strunatci – Obratlovci –Savci, Vejcorodí,
Živorodí
Pracovní činnosti

1. ročník

Práce s papírem

5. ročník

Práce s drobným materiálem

Seminář z českého jazyka
9. ročník

Chlapci - Atletika
Dívky - Atletika

Člověk a ochrana zdraví

Příprava na přijímací řízení

Seminář z matematiky

8. ročník

Chlapci - Atletika
Dívky - Atletika
Význam pohybu pro zdraví - chlapci i dívky

9. ročník

Chlapci - Atletika
Dívky - Atletika

Pracovní činnosti
4. ročník

Práce s drobným materiálem

5. ročník

Práce s drobným materiálem

Opakování a prohlubování učiva
Rozšiřující učivo

Sebepoznání a sebepojetí

Integrace do výuky
Německý jazyk

Integrace do výuky

7. ročník

Český jazyk
8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Zájmy

Matematika

Literatura

3. ročník

Rovnice

Německý jazyk

5. ročník

Číslo a početní operace

7. ročník

Zájmy

8. ročník

Druhá mocnina a odmocnina

3. ročník

Počítání v oboru do tisíce

5. ročník

4. ročník

Číselný obor 0 – 1 000 000

5. ročník

Číslo a početní operace

Matematika

Vlastivěda

Závisle a nezávisle proměnná
6. ročník

Osová souměrnost

9. ročník

Podobnost

Vlastivěda
5. ročník

Kapitoly z našich dějin

Přírodověda
Člověk a jeho zdraví
Globální problémy
Prvouka
1. ročník

Místo, kde žijeme

2. ročník

Člověk a jeho zdraví

Občanská výchova
6. ročník

Domov a rodina

7. ročník

Rodina, národ, vlast

8. ročník

Místo, kde žijeme

Občanská výchova
8. ročník

Dospívání
Hledám sám sebe

Fyzika
9. ročník

Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními

Chemie
8. ročník

Kyseliny a hydroxidy

9. ročník

Deriváty uhlovodíků

Zeměpis
6. ročník

Přírodní složky

9. ročník

Člověk na Zemi

Hudební výchova
7. ročník

Poslechové činnosti

Dospívání
Hledám sám sebe

1. ročník

Objevování barvy, linie, tvarů a objemu

8. ročník

Profil hlavy

Co už víme o magnetickém poli

Výchova ke zdraví
6. ročník

Přírodopis
6. ročník

Prvouka
1. ročník

Výtvarná výchova

Fyzika
9. ročník

Kapitoly z našich dějin

Změny v životě člověka a jejich reflexe
Tělesná a duševní hygiena

Buňka
Mnohobuněčné organismy

Tělesná výchova
5. ročník

Zeměpis

Činnosti ovlivňující zdraví

8. ročník

ČR na mapě Evropy

Člověk a ochrana zdraví

9. ročník

Historie lidského poznání

8. ročník

Etologie
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2.2 Začlenění průřezových témat

9. ročník

Pracovní činnosti
4. ročník

Práce s drobným materiálem

5. ročník

Příprava pokrmů

Funkce
Tělesa - jehlan, kužel, koule

Informatika

Domácnost

5. ročník

Internet jako zdroj informací

9. ročník

6. ročník

Internet

Provoz a údržba domácnosti

Vlastivěda
5. ročník

Psychohygiena

Fyzika

Integrace do výuky

6. ročník

Český jazyk
1. ročník

Kapitoly z našich dějin
Elektrický obvod
Měření fyzikálních veličin

Psaní

7. ročník

Pohyb tělesa

Německý jazyk

Tření

7. ročník

Mechanické vlastnosti kapalin

Zájmy

Mechanické vlastnosti plynů

Informatika
6. ročník

Světelné jevy

Bezpečnost při hodinách Informatiy

Přírodověda

8. ročník

Elektrický náboj. Elektrické pole

4. ročník

Výchova ke zdraví

9. ročník

Střídavý proud

5. ročník

Člověk a jeho zdraví

Hudební výchova

Mezilidské vztahy

7. ročník

1. ročník

Člověk a jeho zdraví

8. ročník

Vývoj artificiální hudby

2. ročník

Člověk a jeho zdraví

9. ročník

Poslechové činnosti

Zamyšlení se nad hudbou

Prvouka

Vývoj artificiální hudby

Občanská výchova
6. ročník

Pohybové činnosti

Vývoj nonartificiální hudby

Rok, proměny, slavnosti
Domov a rodina

Výtvarná výchova

7. ročník

Rodina, národ, vlast

1. ročník

Podpora grafomotorických cviků

8. ročník

Dospívání

3. ročník

Malba

Hledám sám sebe

4. ročník

Kresba

5. ročník

Kresba a malba

Chemie

9. ročník

Halogenidy a oxidy- jednoduché anorganické
sloučeniny
Chemie ve společnosti

Perokresba
7. ročník

Studie

9. ročník

Malba s kresba
Koláž

Hudební výchova
7. ročník

Vokální činnosti

Pracovní činnosti

9. ročník

Instrumentální činnosti

4. ročník

Práce s drobným materiálem

Vývoj artificiální hudby

5. ročník

Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova

Sborový zpěv

1. ročník

Lidové písně české i písně ostatních evropských
národů
Seminář z matematiky

Objevování barvy, linie, tvarů a objemu

Výchova ke zdraví
6. ročník

Změny v životě člověka a jejich reflexe
Tělesná a duševní hygiena

Kreativita

Rozšiřující učivo

Integrace do výuky

Český jazyk
Slohová komunikace

Český jazyk
7. ročník

Německý jazyk
7. ročník

Sloh
Literární výchova

Německo, Rakousko, Švýcarsko

Matematika
4. ročník

Opakování a prohlubování učiva

Poznávání lidí

Integrace do výuky
8. ročník

9. ročník

Číselný obor 0 – 1 000 000
Geometrie

5. ročník

Geometrie

6. ročník

Desetinná čísla
Trojúhelník

7. ročník

Shodná zobrazení

8. ročník

Kruh, kružnice, válec

8. ročník

Skladba

Anglický jazyk
4. ročník

Budování slovní zásoby

8. ročník

Gramatické struktury

Německý jazyk
7. ročník

Konverzační témata
Německo, Rakousko, Švýcarsko
Moje rodina
Přátelé
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8. ročník

Konverzační témata

Matematika

2.2 Začlenění průřezových témat

7. ročník

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

8. ročník

Kruh, kružnice, válec

1. ročník

Počítání do dvaceti

Přírodověda

6. ročník

Kvádr, krychle

5. ročník

7. ročník

Shodná zobrazení

Prvouka

Procenta

2. ročník

Lidé kolem nás

Funkce

3. ročník

Lidé kolem nás

9. ročník

Tělesa - jehlan, kužel, koule
Finanční matematika
Vlastivěda
4. ročník

Místo,kde žijeme

5. ročník

Kapitoly z našich dějin

Dějepis
6. ročník

Starší doba kamenná

Občanská výchova
Rok, proměny, slavnosti
Naše škola

Přírodověda

Domov a rodina
Mezilidské vztahy

Prvouka
1. ročník

Mezilidské vztahy

Místo, kde žijeme

7. ročník

Rodina, národ, vlast

9. ročník

Sociální vztahy

Fyzika

Občanská výchova

6. ročník

Vlastnosti látek a těles

6. ročník

Rok, proměny, slavnosti

7. ročník

Síla

8. ročník

Hledání společenství

Posuvné účinky síly. Pohybové zákony

Hledám sám sebe
9. ročník

Smysl společenství

Fyzika
Co už víme o vedení elektrického proudu

Světelné jevy
8. ročník

Zvukové jevy

9. ročník

Čemu jsme se ve fyzice naučili

Přírodopis
7. ročník

Chemie
Chemie ve společnosti

Strunatci: podkmen - Obratlovci

Výtvarná výchova
3. ročník

Malba

6. ročník

Mnohobuněčné organismy

6. ročník

Proporce postavy

7. ročník

Strunatci: podkmen - Obratlovci

Výchova ke zdraví

6. ročník

Přírodní složky

Tělesná výchova

9. ročník

Historie lidského poznání

5. ročník

Sportovní hry

6. ročník

Chlapci - Atletika

Přírodopis

Vztahy mezi lidmi

Zeměpis

Výchova ke zdraví
6. ročník
Domácnost
9. ročník

Dívky - Atletika

Vztahy mezi lidmi
Cvičná kuchyně

7. ročník

Chlapci - Atletika

8. ročník

Chlapci - Atletika
Dívky - Atletika

První pomoc při úrazech v kuchyni

Význam pohybu pro zdraví - chlapci i dívky
9. ročník

Mezilidské vztahy

Chlapci - Atletika
Dívky - Atletika

Integrace do výuky

Pracovní činnosti
1. ročník

Práce s drobným materiálem a přírodninami

1. ročník

Psaní

4. ročník

Práce s drobným materiálem

2. ročník

Čtení a literární výchova

5. ročník

Práce s drobným materiálem

5. ročník

Význam slova

Domácnost

7. ročník

Literární výchova

9. ročník

Český jazyk

5. ročník

Gramatické struktury, typy vět a pravopis slov

8. ročník

Gramatické struktury
Gramatické struktury a slovní zásoba

9. ročník

Cvičná kuchyně
Příprava pokrmů

Anglický jazyk

Gramatické struktury

První pomoc při úrazech v kuchyni

Pokryto předmětem
Sborový zpěv

Německý jazyk
7. ročník

Konverzační témata
Německo, Rakousko, Švýcarsko

Komunikace
Integrace do výuky

Moje rodina
Český jazyk

Přátelé
8. ročník

Konverzační témata

2. ročník

Psaní

Matematika
1. ročník

Sloh

Geometrie
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2.2 Začlenění průřezových témat

Sloh

Elektrický obvod

Literární výchova
8. ročník
9. ročník

Slovní zásoba

Měření fyzikálních veličin
7. ročník

Síla

Spisovná výslovnost

Posuvné účinky síly. Pohybové zákony

Komunikační a slohová výchova
Česká literatura

Mechanické vlastnosti plynů
8. ročník

Elektrický náboj. Elektrické pole
Elektrický proud

Anglický jazyk
4. ročník

Pohyb tělesa

Slohová komunikace

Zvukové jevy

Komunikace v každodenních situacích
Budování slovní zásoby

9. ročník

Co už víme o magnetickém poli

5. ročník

Gramatické struktury, typy vět a pravopis slov

Střídavý proud

6. ročník

Základní vztahy prostorové

Co už víme o vedení elektrického proudu

Jednoduchá sdělení

Elektromagnetické záření

Gramatické struktury

Co už víme o světle

Gramatické struktury a slovní zásoba

Země a vesmír

8. ročník

Čemu jsme se ve fyzice naučili

Tematické okruhy
9. ročník

Gramatické struktury

Přírodopis

Německý jazyk

6. ročník

Mnohobuněčné organismy

7. ročník

Konverzační témata

7. ročník

Strunatci: podkmen - Obratlovci

Německo, Rakousko, Švýcarsko

Zeměpis

Moje rodina

6. ročník

Přátelé

Planeta Země
Globus a mapa

8. ročník

Konverzační témata

9. ročník

Konverzační témata - týden, rozvrh hodin

Matematika

8. ročník

Obyvatelstvo
Regiony České republiky

Hudební výchova

1. ročník

Geometrie

7. ročník

3. ročník

Počítání v oboru do sta

Výtvarná výchova

4. ročník

Číselný obor 0 – 1 000 000

3. ročník

Malba

Geometrie

4. ročník

Kresba

Římské číslice

6. ročník

Kresba, perokresba,šrafura

5. ročník

Zlomky
Slovní úlohy
6. ročník

Opakování z 1. stupně
Desetinná čísla
Trojúhelník

7. ročník

Opakování učiva 6.ročníku

Výchova ke zdraví
Vztahy mezi lidmi
Tělesná výchova
5. ročník

Chlapci - Význam pohybu pro zdraví
Dívky - Atletika

5. ročník

Software

6. ročník

Hardware

Dívky - Význam pohybu pro zdraví

Textový editor
Internet

Pracovní výchova
6. ročník

Základní způsoby úpravy pokrmů za studena
Výběr vhodného receptu

Vlastivěda

7. ročník
Kapitoly z našich dějin

Přírodověda
Technika kolem nás

Hardware a software

Pracovní činnosti
5. ročník

Mezilidské vztahy

Příprava pokrmů

Domácnost
8. ročník

Prvouka

Základní způsoby úpravy pokrmů
Principy stolování a společenského chování

1. ročník

Místo, kde žijeme

2. ročník

Lidé kolem nás

9. ročník

Příprava pokrmů

Seminář z českého jazyka

Dějepis
6. ročník

Pohybové hry
Sportovní hry

7. ročník

Informatika

5. ročník

Pohybové činnosti

Stručný přehled literatury
Starší doba kamenná

Slohové útvary a komunikace

Občanská výchova
Naše škola
8. ročník

Dospívání
Hledání společenství

9. ročník

Kooperace a kompetice
Integrace do výuky

Hledáme svůj svět

Český jazyk

Svět a Evropa

2. ročník

Sloh

Fyzika
6. ročník

Vlastnosti látek a těles
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7. ročník

Sloh

Výtvarná výchova

8. ročník

Slovní zásoba

1. ročník

Kolektivní práce

5. ročník

Koláž

9. ročník

Koláž

Anglický jazyk
6. ročník

Jednoduchá sdělení

7. ročník

Jednoduchá sdělení

Tělesná výchova

Tematické okruhy

5. ročník

Pohybové hry
Sportovní hry

Německý jazyk
Německo, Rakousko, Švýcarsko

Pracovní výchova

Moje rodina

6. ročník

2. ročník

Počítání do sta

Domácnost

3. ročník

Počítání v oboru do sta

8. ročník

Rovnice
5. ročník

Aritmetický průměr
Slovní úlohy
Desetinná čísla

9. ročník

7. ročník

Opakování učiva 6.ročníku

8. ročník

Pythagorova věta

9. ročník

Opakování 8. ročníku

Informatika
Textový editor
Internet

Příprava na přijímací řízení
Seminář z matematiky
Opakování a prohlubování učiva

Pokryto předmětem
Sborový zpěv

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Grafika

Integrace do výuky

Kapitoly z našich dějin

2. ročník

Český jazyk

Vlastivěda
5. ročník

9. ročník

Dospívání

Anglický jazyk

Hledáme svůj svět

8. ročník

Smysl společenství

Matematika
1. ročník

Počítání do dvaceti

2. ročník

Slovní úlohy

Elektrický obvod

3. ročník

Rovnice
Jednotky délky a času

Měření fyzikálních veličin
7. ročník

Geometrie

Pohyb tělesa
5. ročník

Síla

Aritmetický průměr

Mechanické vlastnosti kapalin

Závisle a nezávisle proměnná

Pohybová a polohová energie

Slovní úlohy
6. ročník

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Zvukové jevy
Co už víme o magnetickém poli

7. ročník

Racionální čísla

Elektromagnetické záření

Čtyřúhelníky

Jaderná energie

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Čemu jsme se ve fyzice naučili

Procenta
Kolmé hranoly
Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Směsi
8. ročník

Přírodopis
6. ročník

Pythagorova věta
Kruh, kružnice, válec

Buňka

Statistika

Zeměpis

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Globus a mapa

8. ročník

Opakování učiva 6.ročníku

Střídavý proud

Chemie
8. ročník

Dělitelnost
Osová souměrnost

Elektrický proud
9. ročník

Číslo a početní operace

Posuvné účinky síly. Pohybové zákony
Mechanické vlastnosti plynů
8. ročník

Tematické okruhy

Vlastnosti látek a těles

Fyzika
6. ročník

Čtení a literární výchova
Psaní

Občanská výchova
8. ročník

Příprava pokrmů

Seminář z českého jazyka

Trojúhelník

6. ročník

Základní způsoby úpravy pokrmů
Principy stolování a společenského chování

Číslo a početní operace
Zlomky

6. ročník

Základní způsoby úpravy pokrmů za studena
Výběr vhodného receptu

Matematika

9. ročník

ČR na mapě Evropy
Hospodářství ČR

Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
Nerovnice - soustavy nerovnic

Hudební výchova
7. ročník

Zamyšlení se nad hudbou
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Funkce
Goniometrické funkce
Tělesa - jehlan, kužel, koule

Přírodověda
5. ročník

Kapitoly z našich dějin

1. ročník

Místo, kde žijeme

3. ročník

Lidé kolem nás

Situace hromadného ohrožení
Starší doba kamenná

Občanská výchova
8. ročník

7. ročník

Občanská výchova
6. ročník

Domov a rodina

7. ročník

Majetek, bohatství

8. ročník

Zapojení do lidské spolupráce

Naše škola

Fyzika

Zapojení do lidské spolupráce

7. ročník

Elektrický obvod

8. ročník

Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Měření fyzikálních veličin

9. ročník

Soli- důležité anorganické sloučeniny

Fyzika
6. ročník

Pohyb tělesa

Deriváty uhlovodíků
Chemie ve společnosti

Tření

Zeměpis

Mechanické vlastnosti kapalin

8. ročník

Regiony České republiky

Mechanické vlastnosti plynů

9. ročník

Historie lidského poznání

Světelné jevy
Teplo. Práce. Výkon
Pohybová a polohová energie
Změny skupenství látek
Elektrický náboj. Elektrické pole
Elektrický proud
Zvukové jevy
9. ročník

Posuvné účinky síly. Pohybové zákony

Chemie

Otáčivé účinky síly

8. ročník

Člověk a jeho zdraví

Prvouka

Dějepis
6. ročník

Integrace do výuky

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Přírodověda
4. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Finanční matematika

Vlastivěda
5. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Země jako vesmírné těleso
Hudební výchova
7. ročník

Zamyšlení se nad hudbou

9. ročník

Vývoj nonartificiální hudby

Výtvarná výchova
4. ročník

Zátiší - studie

Co už víme o vedení elektrického proudu

Seminář z českého jazyka

Vedení elektrického proudu v polovodičích

9. ročník

Slohové útvary a komunikace

Co už víme o světle
Jaderná energie

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Země a vesmír

Občanská společnost a škola

Chemie
8. ročník

Chemické prvky
Kyseliny a hydroxidy

Přírodopis
7. ročník

Třídění organismů

Integrace do výuky
Český jazyk
2. ročník

Mluvnice

5. ročník

Stavba slova

Zeměpis

Skladba - základní a rozvíjející větné členy

6. ročník

Přírodní složky

8. ročník

Přírodní podmínky
Obyvatelstvo
Místní region ČR

9. ročník

Člověk na Zemi

Pracovní výchova
6. ročník

Základní způsoby úpravy pokrmů za studena

Domácnost
8. ročník

Základní způsoby úpravy pokrmů

9. ročník

Potraviny

Anglický jazyk
8. ročník

Gramatické struktury

9. ročník

Gramatické struktury

Matematika
2. ročník

Mince a bankovky

Vlastivěda
5. ročník

Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:

Prvouka
2. ročník

Místo, kde žijeme
Lidé a čas

Seminář z českého jazyka

3. ročník

Místo, kde žijeme

Příprava na přijímací řízení
Seminář z matematiky
Opakování a prohlubování učiva
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Obec, region, země

Dějepis
6. ročník

Řecko

8. ročník

Novověk

7. ročník

Stát a právo
Stát a právo

Rozvoj průmyslové společnosti
9. ročník

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

Občanská výchova
6. ročník
9. ročník

Občanská společnost
Svět a Evropa

Zeměpis

Občanská společnost

8. ročník

Obyvatelstvo

Tělesná výchova

Dívky - Gymnastika

8. ročník

Chlapci - Gymnastika

Člověk a ochrana zdraví

Dívky - Sportovní hry

9. ročník

Chlapci - Sportovní hry
Dívky - Sportovní hry

Pracovní činnosti
Konstrukční činnosti

5. ročník

Konstrukční činnosti

Seminář z českého jazyka
Stručný přehled literatury

Občan, občanská společnost a stát
Integrace do výuky
Český jazyk

Domácnost
Domácí rozpočet
Seminář z matematiky
Opakování a prohlubování učiva

Formy participace občanů v politickém
životě
Integrace do výuky
Vlastivěda
4. ročník

Místo,kde žijeme

5. ročník

Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:

Prvouka

1. ročník

Čtení

7. ročník

Literární výchova

8. ročník

Literatura

3. ročník

Anglický jazyk
6. ročník

Gramatické struktury a slovní zásoba

8. ročník

Tematické okruhy

9. ročník

Gramatické struktury a typy věttázací dovětky

Matematika

Dějepis
Řím

8. ročník

Rozvoj průmyslové společnosti

9. ročník

Moderní doba
Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

Občanská výchova
7. ročník

Stát a právo
Stát a právo

9. ročník

Počítání v oboru do tisíce

Vlastivěda

Místo, kde žijeme

6. ročník

Mince a bankovky
Geometrie

5. ročník

Chlapci - Sportovní hry
Ochrana obyvatel za mimořádné situace

9. ročník

4. ročník

3. ročník

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Chlapci - Gymnastika

8. ročník

2. ročník

Vývoj nonartificiální hudby

Výchova ke zdraví
6. ročník

Dívky - Gymnastika

9. ročník

Obyvatelstvo

Hudební výchova
9. ročník

Tělesná výchova

7. ročník

Předpoklady soužití

9. ročník

Naše vlast

Zeměpis

6. ročník

8. ročník

Naše škola

Demokracie
8. ročník

Majetek, bohatství

Občanská společnost
Demokracie

Zeměpis
Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:

Přírodověda

6. ročník

Zeměpis světadílů – polární oblasti

9. ročník

Člověk na Zemi

Globální problémy
Prvouka
1. ročník

Lidé kolem nás

2. ročník

Místo, kde žijeme
Lidé a čas

3. ročník

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Integrace do výuky
Matematika

Lidé a čas

5. ročník

Dějepis
6. ročník

Jízdní řády, tabulky, grafy, diagramy
Řecko

Vlastivěda

Řím
8. ročník

Novověk

9. ročník

Moderní doba

4. ročník

Místo,kde žijeme

5. ročník

Kapitoly z našich dějin
Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti
Dějepis

Občanská výchova
6. ročník

Aritmetický průměr

Domov a rodina

6. ročník

Řecko
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Moderní doba

Občanská výchova

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

Svět a Evropa

Občanská výchova

Chemie

7. ročník

Stát a právo

8. ročník

Směsi

Stát a právo

9. ročník

Chemie ve společnosti

9. ročník

Občanská společnost

Zeměpis

Demokracie
Zeměpis
8. ročník

Místní region ČR

9. ročník

Člověk na Zemi

6. ročník

Globus a mapa

8. ročník

Místní region ČR

9. ročník

Člověk na Zemi

Hudební výchova

Pracovní výchova

1. ročník

Zaměstnání

Instrumentální činnosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

7. ročník

Vokální činnosti

9. ročník

Vývoj nonartificiální hudby

Výchova ke zdraví
6. ročník

Evropa a svět nás zajímá

Vokální činnosti

Výživa a zdraví

Tělesná výchova

Integrace do výuky

Chlapci - Úpoly

Český jazyk

7. ročník

Chlapci - Úpoly

1. ročník

8. ročník

Chlapci - Sportovní hry

Naslouchání

Dívky - Sportovní hry

Mluvený projev
9. ročník

2. ročník

Mluvnice

5. ročník

Stavba slova

Chlapci - Sportovní hry
Dívky - Sportovní hry

Přímá řeč - nepřímá řeč

Pracovní činnosti

7. ročník

Sloh

1. ročník

Stolování

8. ročník

Jazyková výchova

4. ročník

Konstrukční činnosti

9. ročník

Česká literatura

Sborový zpěv
5. ročník

Anglický jazyk
3. ročník

Tematické okruhy

5. ročník

Tematické okruhy

6. ročník

Tématické okruhy

7. ročník

Tematické okruhy

Německý jazyk

Lidové písně české i písně ostatních evropských
národů

Objevujeme Evropu a svět
Integrace do výuky
Český jazyk

Konverzační témata

8. ročník

Jazyková výchova

Německo, Rakousko, Švýcarsko

Slovní zásoba

8. ročník

Konverzační témata

Slohová komunikace

9. ročník

Konverzační témata - týden, rozvrh hodin

Matematika

Literatura
Anglický jazyk

2. ročník

Mince a bankovky

4. ročník

Tematické okruhy

4. ročník

Číselný obor 0 – 1 000 000

5. ročník

Tematické okruhy

5. ročník

Jízdní řády, tabulky, grafy, diagramy

6. ročník

Tématické okruhy

8. ročník

Statistika

7. ročník

Tematické okruhy

9. ročník

Tematické okruhy

Informatika
6. ročník

Internet

Německý jazyk
7. ročník

Přírodověda

Konverzační témata
Německo, Rakousko, Švýcarsko

4. ročník

Situace hromadného ohrožení

5. ročník

Globální problémy

8. ročník

7. ročník

Středověk

3. ročník

9. ročník

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

Konverzační témata

Matematika

Dějepis

Rovnice
Geometrie

4. ročník

Číselný obor 0 – 1 000 000

5. ročník

Zlomky
Desetinná čísla
Jízdní řády, tabulky, grafy, diagramy

9. ročník

Podobnost

Informatika
5. ročník

Internet jako zdroj informací
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Vlastivěda
4. ročník

Německý jazyk
Místo,kde žijeme

7. ročník

Technika kolem nás

8. ročník

5. ročník

Lidé kolem nás

2. ročník

Mince a bankovky

3. ročník

Jednotky délky a času

5. ročník

Římské číslice

Dějepis
7. ročník

Středověk

Zlomky

Vrcholný středověk
9. ročník

Konverzační témata

Matematika

Prvouka
1. ročník

Konverzační témata
Německo, Rakousko, Švýcarsko

Přírodověda

Aritmetický průměr

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti
Informatika

Občanská výchova

Software

7. ročník

Majetek, bohatství

8. ročník

Předpoklady soužití

Dějepis

9. ročník

Na planetě Zemi

6. ročník

Řím

Svět a Evropa

7. ročník

Středověk

9. ročník

Moderní doba

Fyzika

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

6. ročník

Měření fyzikálních veličin

9. ročník

Střídavý proud

Občanská výchova

Co už víme o vedení elektrického proudu

7. ročník

Kultura, rozvíjení

Elektromagnetické záření

9. ročník

Občanská společnost
Svět a Evropa

Chemie
8. ročník

Chemické prvky

Chemie

9. ročník

Uhlovodíky

8. ročník

Deriváty uhlovodíků

Přírodopis

Přírodopis
7. ročník

Halogenidy a oxidy- jednoduché anorganické
sloučeniny

9. ročník
Strunatci: podkmen - Obratlovci

Ekologie

Zeměpis

Zeměpis
6. ročník

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie

7. ročník

Amerika, Asie, Evropa

9. ročník

Člověk na Zemi

7. ročník

Amerika, Asie, Evropa

8. ročník

ČR na mapě Evropy
Hospodářství ČR

Hudební výchova

Hudební výchova

7. ročník

Poslechové činnosti

7. ročník

Vokální činnosti

9. ročník

Vokální činnosti

8. ročník

Vývoj artificiální hudby

Instrumentální činnosti

9. ročník

Vývoj artificiální hudby

Pohybové činnosti

Výtvarná výchova

Poslechové činnosti

7. ročník

Kresba, malba

8. ročník

Malba a kresba

9. ročník

Akvarel

Vývoj artificiální hudby
Seminář z českého jazyka
Stručný přehled literatury

Pracovní výchova
6. ročník

Základní způsoby úpravy pokrmů za studena
Základní způsoby tepelné úpravy pokrmů

Domácnost
8. ročník

Základní způsoby úpravy pokrmů

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Integrace do výuky

Seminář z českého jazyka
9. ročník

Stručný přehled literatury

Jsme Evropané

Sloh

5. ročník

Vlastní jména osob, zvířat a známých místních
pojmenování
Jazyková výchova

8. ročník

Integrace do výuky

Slohová komunikace

Český jazyk
8. ročník

Český jazyk
4. ročník

9. ročník

Světová literatura

Jazyková výchova
Slovní zásoba

9. ročník

Vývoj jazyka
Světová literatura

Anglický jazyk
5. ročník

Tematické okruhy
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2.2 Začlenění průřezových témat

Anglický jazyk

Vlastivěda

5. ročník

Tematické okruhy

6. ročník

Tématické okruhy

Prvouka

Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:

7. ročník

Tematické okruhy

1. ročník

Místo, kde žijeme

8. ročník

Gramatické struktury

2. ročník

Místo, kde žijeme

3. ročník

Lidé kolem nás

Matematika
5. ročník

Římské číslice

Dějepis

Vlastivěda
4. ročník

Místo,kde žijeme

6. ročník

Řecko

7. ročník

Středověk

Lidé kolem nás

Vrcholný středověk

Lidé a čas

Pozdní středověk

Dějepis
7. ročník

Občanská výchova
Vrcholný středověk

6. ročník

Pozdní středověk
8. ročník

Naše škola
Naše vlast

Vítězství průmyslové společnosti

7. ročník

Kultura, rozvíjení

Rozvoj průmyslové společnosti

8. ročník

Hledání společenství

Občanská výchova

Hledáme svůj svět

6. ročník

Rok, proměny, slavnosti

Předpoklady soužití

7. ročník

Kultura, rozvíjení

Zapojení do lidské spolupráce

8. ročník

Hledání společenství

Soužití se světem
9. ročník

Hledáme svůj svět
9. ročník

Sociální vztahy

Zeměpis
7. ročník
8. ročník

Demokracie

Amerika, Asie, Evropa
Fyzika

Regiony České republiky

8. ročník

Hudební výchova
9. ročník

Přírodopis

Chlapci - Sportovní hry
Dívky - Sportovní hry

7. ročník

6. ročník

Buňka

7. ročník

Strunatci: podkmen - Obratlovci

Zeměpis

Chlapci - Sportovní hry

Amerika, Asie, Evropa

Dívky - Sportovní hry
8. ročník
9. ročník

Teplo. Práce. Výkon
Zvukové jevy

Vývoj nonartificiální hudby

Tělesná výchova
6. ročník

Smysl společenství
Ekonomické a právní vztahy

Sociální vztahy

8. ročník

Chlapci - Sportovní hry

ČR na mapě Evropy

Dívky - Sportovní hry

Hudební výchova

Chlapci - Sportovní hry

1. ročník

Vokální činnosti

Dívky - Sportovní hry

7. ročník

Vokální činnosti

Výtvarná výchova

Lidské vztahy

6. ročník

Integrace do výuky

Vztahy mezi lidmi

Český jazyk
3. ročník

Mluvnice

4. ročník

Sloh

Tělesná výchova

Čtení
5. ročník
7. ročník
8. ročník

5. ročník

Činnosti ovlivňující zdraví

6. ročník

Chlapci - Sportovní hry
Dívky - Sportovní hry

Vlastní jména osob, zvířat a známých místních
pojmenování
Sloh

7. ročník

Literární výchova

8. ročník

Chlapci - Sportovní hry
Dívky - Sportovní hry

Slohová komunikace

Chlapci - Sportovní hry
Dívky - Sportovní hry

9. ročník

Anglický jazyk
4. ročník

Proporce postavy

Výchova ke zdraví

Komunikace v každodenních situacích

Chlapci - Sportovní hry
Dívky - Sportovní hry

Jednoduchá sdělení

Pracovní činnosti

5. ročník

Gramatické struktury, typy vět a pravopis slov

4. ročník

7. ročník

Tematické okruhy

Matematika
4. ročník

Pěstitelské práce

Sborový zpěv
5. ročník

Zlomky a jednotky

Lidové písně české i písně ostatních evropských
národů

Informatika
5. ročník

Internet jako zdroj informací

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
20

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Charakteristika ŠVP

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání
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Etnický původ

Princip sociálního smíru a solidarity

Integrace do výuky

Integrace do výuky

Český jazyk
4. ročník

Český jazyk
Mateřský jazyk

8. ročník

Gramatické struktury

5. ročník

Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:

2. ročník

Místo, kde žijeme

3. ročník

Člověk a jeho zdraví

Anglický jazyk
8. ročník

Vlastivěda

Vlastivěda
5. ročník

Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:

Prvouka

Prvouka
1. ročník

Literatura

Lidé kolem nás

Občanská výchova
6. ročník

Naše vlast

7. ročník

Pozdní středověk

7. ročník

Stát a právo

8. ročník

Novověk

8. ročník

Předpoklady soužití

Rozvoj průmyslové společnosti

9. ročník

Občanská společnost

Dějepis

9. ročník

Moderní doba

Zeměpis

Občanská výchova

7. ročník

Amerika, Asie, Evropa

6. ročník

9. ročník

Člověk na Zemi

Naše vlast

Pracovní činnosti

Zeměpis
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie

4. ročník

Pěstitelské práce

Zeměpis světadílů – polární oblasti
7. ročník

Amerika, Asie, Evropa

9. ročník

Člověk na Zemi

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

Hudební výchova
7. ročník

Vokální činnosti

Integrace do výuky

Výtvarná výchova
6. ročník

Anglický jazyk

Proporce postavy

5. ročník

Člověk a ochrana zdraví
8. ročník

Vývoj člověka

3. ročník

Jednotky délky a času

5. ročník

Zlomky

Multikulturalita

Jízdní řády, tabulky, grafy, diagramy

Integrace do výuky

7. ročník
8. ročník

Slohová komunikace

Statistika

Přírodověda

Anglický jazyk
3. ročník

Komunikace v každodenních situacích

5. ročník

Tematické okruhy

9. ročník

Tematické okruhy

4. ročník

Rozmanitost přírody
Chování v přírodě a ochrana přírody

5. ročník

Rozmanitost přírody
Různé podmínky života na Zemi

Dějepis

Technika kolem nás

6. ročník

Řecko

9. ročník

Moderní doba

Prvouka

Občanská výchova
6. ročník

Racionální čísla
Procenta

Český jazyk
8. ročník

Tematické okruhy

Matematika

Rok, proměny, slavnosti
Naše vlast

7. ročník

Kultura, rozvíjení

8. ročník

Soužití se světem

1. ročník

Lidé kolem nás

2. ročník

Rozmanitost přírody

3. ročník

Rozmanitost přírody

Dějepis
8. ročník

Novověk

Fyzika

Zeměpis

6. ročník

6. ročník

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie

7. ročník

Amerika, Asie, Evropa

Chemie

9. ročník

Člověk na Zemi

8. ročník

Vlastnosti látek a těles
Chemické prvky

Hudební výchova
7. ročník

Vokální činnosti

Výtvarná výchova
Kresba, malba
Sborový zpěv
5. ročník

Lidové písně české i písně ostatních evropských
národů
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9. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Deriváty uhlovodíků

Zeměpis
6. ročník

Přírodopis
6. ročník
7. ročník

Hudební výchova

Mnohobuněčné organismy

1. ročník

Strunatci: podkmen - Obratlovci

7. ročník

Ekologie

6. ročník
Přírodní složky
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie

7. ročník
8. ročník
9. ročník

Amerika, Asie, Evropa

Zdravý způsob života a péče o zdraví

Člověk a ochrana zdraví
8. ročník

Placentální savci

ČR na mapě Evropy

Pracovní činnosti

Přírodní podmínky

1. ročník

Země jako vesmírné těleso

Domácnost
9. ročník

Výtvarná výchova
6. ročník

Koláž

Výchova ke zdraví

Zeměpis
6. ročník

Vokální činnosti

Výtvarná výchova

Třída - Obojživelníci
9. ročník

Přírodní složky

Jednobuněčné organismy

Malba, písmo, dekor
Prostorové vytváření

Výchova ke zdraví
Výživa a zdraví

Pěstitelské práce
Provoz a údržba domácnosti

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Integrace do výuky

Člověk a ochrana zdraví

Český jazyk

8. ročník

Placentální savci

1. ročník

Vypravování vlastních zážitků

Ekologie

2. ročník

Mluvnice

Ochrana rostlin

5. ročník

Pěstitelství
9. ročník

Matematika
Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Vlastivěda

Základní podmínky života
Integrace do výuky

4. ročník
Přírodověda

Lidé a čas

Anglický jazyk
7. ročník

Tematické okruhy

Matematika
5. ročník

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Prvouka
2. ročník

Rozmanitost přírody

3. ročník

Lidé kolem nás
Rozmanitost přírody

Zlomky
6. ročník

Desetinná čísla

Dějepis

Desetinná čísla

6. ročník

Starověk

7. ročník

Středověk

Přírodověda
4. ročník

Rozmanitost přírody

5. ročník

Různé podmínky života na Zemi

Vrcholný středověk
8. ročník

Prvouka
Rozmanitost přírody

3. ročník

Rozmanitost přírody

Dějepis
Starší doba kamenná

Občanská výchova
9. ročník

Rozvoj průmyslové společnosti
9. ročník

2. ročník

Na planetě Zemi
Fyzika
6. ročník

Elektrický obvod

7. ročník

Deformační účinky síly

Na planetě Zemi

Tření
Mechanické vlastnosti kapalin

Elektrický obvod
Měření fyzikálních veličin

Světelné jevy
8. ročník

Pohybová a polohová energie
Vnitřní energie. Teplo

Přírodopis
Země a život

Změny skupenství látek

Projevy života

Elektrický náboj. Elektrické pole

Viry a bakterie

Elektrický proud

Jednobuněčné organismy
Mnohobuněčné organismy
9. ročník

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

Občanská výchova

Fyzika
6. ročník

Novověk
Vítězství průmyslové společnosti

Osobní bezpečí

6. ročník

Lidé kolem nás

Zvukové jevy
9. ročník

Co už víme o magnetickém poli

Geologické děje

Střídavý proud

Historie Země

Co už víme o vedení elektrického proudu
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Elektromagnetické záření

2.2 Začlenění průřezových témat

8. ročník

Co už víme o světle

Vítězství průmyslové společnosti

Jaderná energie

Rozvoj průmyslové společnosti
9. ročník

Chemie

Občanská výchova

Chemie ve společnosti

6. ročník

Obec, region, země

7. ročník

Přírodní bohatství, ochrana

9. ročník

Sociální vztahy

6. ročník

Jednobuněčné organismy

7. ročník

Strunatci: podkmen - Obratlovci

Fyzika

9. ročník

Země – náš domov

6. ročník

Člověk mění a chrání svět
Ekologie

Deformační účinky síly
Tření
Mechanické vlastnosti kapalin

Amerika, Asie, Evropa

Světelné jevy

Výchova ke zdraví
Ochrana člověka za mimořádných událostí

8. ročník

Teplo. Práce. Výkon
Pohybová a polohová energie

Pracovní výchova
9. ročník

Elektrický obvod
Měření fyzikálních veličin

7. ročník

Zeměpis

6. ročník

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

Redoxní reakce

Přírodopis

7. ročník

Novověk

Vnitřní energie. Teplo

Zaměstnání

Změny skupenství látek

Domácnost

Elektrický náboj. Elektrické pole

8. ročník

Základní způsoby úpravy pokrmů

9. ročník

Příprava pokrmů

Seminář z matematiky

Elektrický proud
Zvukové jevy
9. ročník

Rozšiřující učivo

Co už víme o magnetickém poli
Střídavý proud
Co už víme o vedení elektrického proudu
Vedení elektrického proudu v polovodičích

Vztah člověka k prostředí

Elektromagnetické záření

Integrace do výuky

Co už víme o světle

Český jazyk

Jaderná energie

1. ročník

Vypravování vlastních zážitků

2. ročník

Mluvnice

7. ročník

Sloh

Chemie
8. ročník

Chemické prvky

Anglický jazyk
9. ročník

Halogenidy a oxidy- jednoduché anorganické
sloučeniny
Kyseliny a hydroxidy

Tematické okruhy

Matematika
2. ročník

9. ročník

Geometrie

Deriváty uhlovodíků
Hardware

Přírodopis

Přírodověda
4. ročník

6. ročník
Chování v přírodě a ochrana přírody

Mnohobuněčné organismy

Situace hromadného ohrožení

7. ročník

Strunatci: podkmen - Obratlovci

Rozmanitost přírody

9. ročník

Geologické děje

Různé podmínky života na Zemi
Člověk a jeho zdraví
Globální problémy
Technika kolem nás
Osobní bezpečí

Člověk mění a chrání svět
Zeměpis
6. ročník

Zeměpis světadílů – polární oblasti

8. ročník

Přírodní podmínky
Hospodářství ČR

Prvouka
1. ročník

Regiony České republiky
Lidé kolem nás
Rozmanitost přírody

2. ročník

Místní region ČR
9. ročník

Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví

3. ročník

Země a život
Jednobuněčné organismy

Výchova ke zdraví
5. ročník

Soli- důležité anorganické sloučeniny
Uhlovodíky

Informatika
5. ročník

Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Místo, kde žijeme

Dějepis
6. ročník

Starší doba kamenná

7. ročník

Středověk
Vrcholný středověk

Země jako vesmírné těleso
Člověk na Zemi

Hudební výchova
Vývoj artificiální hudby
Výtvarná výchova
1. ročník

Objevování barvy, linie, tvarů a objemu

4. ročník

Kresba v terénu

6. ročník

Kresba, perokresba,šrafura
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8. ročník

Koláž

2.2 Začlenění průřezových témat

Přírodopis

Výchova ke zdraví

7. ročník

6. ročník

Zdravý způsob života a péče o zdraví

Zeměpis

Výživa a zdraví

6. ročník

Ochrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova
Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě
Dívky - Turistika a pobyt v přírodě
7. ročník

Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě
Dívky - Turistika a pobyt v přírodě

8. ročník

Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě
Dívky - Turistika a pobyt v přírodě

9. ročník

Turistika a pobyt v přírodě – chlapci a dívky

Planeta Země

Hudební výchova
1. ročník

Poslechové činnosti

7. ročník

Poslechové činnosti

Výchova ke zdraví
6. ročník

Zdravý způsob života a péče o zdraví

Domácnost
9. ročník

Potraviny

Seminář z českého jazyka
Slohové útvary a komunikace

Člověk a ochrana zdraví
8. ročník

Strunatci: podkmen - Obratlovci

Rozšíření zvířat
Ekologie
Ochrana obyvatel za mimořádné situace

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Integrace do výuky

Pracovní výchova
6. ročník

Potraviny

Český jazyk

7. ročník

Hardware a software

2. ročník

Psaní

Pracovní činnosti

4. ročník

Čtení

1. ročník

8. ročník

Slohová komunikace

9. ročník

Komunikační a slohová výchova

Pěstitelské práce

Domácnost
9. ročník

Provoz a údržba domácnosti

Pěstitelství
Ochrana rostlin

Anglický jazyk
8. ročník

Gramatické struktury

9. ročník

Gramatické struktury
předpřítomný a předminulý čas

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Práce s textem

2. ročník

Čtení a literární výchova

4. ročník

Čtení

5. ročník

Čtení

8. ročník

Slohová komunikace

9. ročník

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Komunikační a slohová výchova

Procenta

Informatika
5. ročník

Internet jako zdroj informací

Dějepis
9. ročník

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

Občanská výchova
8. ročník

Německý jazyk

Soužití se světem

Přírodopis

Škola

7. ročník

Informatika

Strunatci: podkmen - Obratlovci

Zeměpis

Internet

8. ročník

Prvouka
Člověk a jeho zdraví
Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

6. ročník

Měření fyzikálních veličin

9. ročník

Co už víme o vedení elektrického proudu

Instrumentální činnosti

Výchova ke zdraví
6. ročník

Fyzika

Místní region ČR

Hudební výchova
1. ročník

Dějepis
9. ročník

Konverzační témata

Matematika

7. ročník

1. ročník

2. ročník

Škola

8. ročník

Jízdní řády, tabulky, grafy, diagramy

Český jazyk

6. ročník

7. ročník

5. ročník

Integrace do výuky

7. ročník

Německý jazyk

Zdravý způsob života a péče o zdraví

Tělesná výchova
Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě
Dívky - Turistika a pobyt v přírodě
7. ročník

Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě
Dívky - Turistika a pobyt v přírodě

8. ročník

Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě
Dívky - Turistika a pobyt v přírodě

9. ročník

Turistika a pobyt v přírodě – chlapci a dívky
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Seminář z českého jazyka
Slohové útvary a komunikace

2.2 Začlenění průřezových témat

Dějepis
9. ročník

Moderní doba
Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

Stavba mediálních sdělení

7. ročník

Integrace do výuky

Stát a právo
Stát a právo

Český jazyk

8. ročník

4. ročník

Význam slov

5. ročník

Sloh

7. ročník

Sloh

8. ročník

Slohová komunikace

9. ročník

Komunikační a slohová výchova

Soužití se světem

Fyzika
7. ročník

Německý jazyk
7. ročník

Občanská výchova

Pohyb tělesa

Chemie
8. ročník

Halogenidy a oxidy- jednoduché anorganické
sloučeniny

Zeměpis

Škola

Obyvatelstvo

Matematika

Hudební výchova

4. ročník

Zlomky a jednotky

9. ročník

5. ročník

Software

1. ročník

6. ročník

Textový editor

Seminář z českého jazyka

Prezentační software

9. ročník

Informatika

Vývoj nonartificiální hudby

Výtvarná výchova
Kolektivní práce
Stručný přehled literatury

Internet
Grafika

Tvorba mediálního sdělení

Přírodověda
5. ročník

Globální problémy

Integrace do výuky

Seminář z českého jazyka

Český jazyk

9. ročník

5. ročník

Sloh

6. ročník

Sloh

7. ročník

Sloh

Slohové útvary a komunikace

Seminář z matematiky
Opakování a prohlubování učiva

Anglický jazyk

Vnímání autora mediálních sdělení
Integrace do výuky

6. ročník

Jednoduchá sdělení

8. ročník

Gramatické struktury

9. ročník

Gramatické struktury
předpřítomný a předminulý čas

Český jazyk
4. ročník

Čtení

Německý jazyk

5. ročník

Sloh

7. ročník

Škola

6. ročník

Literární výchova

8. ročník

Konverzační témata

7. ročník

Sloh

9. ročník

Konverzační témata - týden, rozvrh hodin

9. ročník

Komunikační a slohová výchova

Matematika

Německý jazyk

5. ročník

7. ročník

Škola

Informatika

9. ročník

Konverzační témata - týden, rozvrh hodin

Matematika
5. ročník

Software
6. ročník

Jízdní řády, tabulky, grafy, diagramy

Textový editor
Tabulkový procesor
Prezentační software

Chemie
9. ročník

Jízdní řády, tabulky, grafy, diagramy

Grafika

Deriváty uhlovodíků

Seminář z českého jazyka
Stručný přehled literatury

Dějepis
9. ročník

Moderní doba

Občanská výchova

Fungování a vliv médií ve společnosti

8. ročník

Hledání společenství

Fyzika

Integrace do výuky

Teplo. Práce. Výkon
Český jazyk
5. ročník

Sloh

7. ročník

Sloh

Chemie
9. ročník

Literární výchova

Chemie ve společnosti

Zeměpis
Země jako vesmírné těleso

Německý jazyk

Člověk na Zemi

Škola
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Výtvarná výchova
5. ročník

Perokresba

7. ročník

Perspektiva

8. ročník

Výrazová malba a kresba

9. ročník

Písmo – prostorově (plakát)

Člověk a ochrana zdraví
8. ročník

Ekologie

Seminář z českého jazyka
9. ročník

Stručný přehled literatury
Slohové útvary a komunikace

Práce v realizačním týmu
Integrace do výuky
Německý jazyk
7. ročník

Škola

Matematika
5. ročník

Jízdní řády, tabulky, grafy, diagramy

Informatika
Základy práce s počítačem
Občanská výchova
8. ročník

Hledání společenství

9. ročník

Ekonomické a právní vztahy

Výtvarná výchova
4. ročník

Kresba

Tělesná výchova
8. ročník

Chlapci - Sportovní hry
Dívky - Sportovní hry
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3 Charakteristika školy
Název školy

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

Adresa

Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Platnost

od 1. 9. 2014

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Dosažené vzdělání

Základní vzdělání
Délka studia v letech:

9

Charakteristika školy
Profil školy
Příspěvková organizace 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, jeřábkova 690, okres Písek, je součástí
výchovně vzdělávací soustavy ČR. Je zařazena do sítě škol MŠMT ČR posledním rozhodnutím ze dne 24. 4.
2003 č.j. 18 438/03-21. Škola je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Milevskem ke dni 1. 1. 2003 na
základě usnesení městského zastupitelstva ze dne 28. srpna 2002 . Zřizovací listina schválená ze stejného dne pod
č. j. 369/02. V obchodním rejstříku je registrována u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr. ,
vložce číslo 363. V právních vztazích tedy vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto
vztahů.
Součástmi základní školy jsou:
- školní družina
- školní klub
- školní jídelna
V hlavní činnosti poskytuje základní vzdělání – zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání
a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní,
tělesnou a ekologickou výchovu, umožňuje žákům též náboženskou výchovu. Připravuje své žáky pro další
studium a životní praxi.
V doplňkové činnosti jsou zřizovatelem povoleny aktivity v těchto oblastech: realitní činnost - pronájem
nebytových prostor, tělocvičen a školních hřišť, hostinská činnost - stravování cizích strávníků. Může pořádat
odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti .
Ředitel školy jako svůj poradní orgán zřizuje pedagogickou radu, jejímiž členy jsou všichni pedagogičtí
pracovníci školy.
Dle zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) má škola zřízenu 9 člennou školskou radu.
Charakteristika základní školy
Za více než 80 let působení naší školy v Milevsku se 1. základní škola T.G. Masaryka stala uznávanou
vzdělávací institucí. Monumentální budova byla postavena v roce 1935.
Škola je plně organizovaná. Kapacita školy 650 žáků. K přednostem školy patří oblíbenost mezi rodiči, kvalitní
a dobrý kolektiv, podporující základní principy tohoto dokumentu a dobře fungující spolupráce škola - zřizovatel
Město MIlevsko.
Spádový obvod
Spádovou oblastí naší školy je Milevsko a řada okolních obcí : Bernartice, Bílina, Borovany, Božetice, Branice,
Březí, Držkrajov, Hněvanice, Hrejkovice, Chlumek, Chyšky,Jestřebice, Jetětice, Jíckovice, Klisín, Kovářov,
Křižanov, Kučeř, Květov, Líšnice, Níkovice, Okrouhlá, Orlík nad Vltavou, Osek, Pechova Lhota, Přeborov,
Přeštěnice, Rukáveč, Ratiboř, Sepekov, Sobědraž, Staňkov, Stehlovice, Týnice, Velká, Veselíčko, Zbelítov,
Zbislav.
Milevských žáků je přibližně 60 procent.
Školní družina a školní klub
Součástí školy je školní družinu (kapacita 165 dětí) a a jejich činnost probíhala ve 4 odděleních. Děti se věnují
estetické, pracovně technické, rekreační a sportovní činnosti. Provoz školní družiny je každý den od 6.30 – 16.30
hodin. Činnost vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny. Spolupráce mezi 1. stupněm a školní
družinou je velmi dobrá. Paní vychovatelky ochotně pomáhají při výchovně vzdělávacím procesu a přispívají
svou činností a výrobky k výzdobě a pěknému vzhledu školy. Školní klub má kapacitu 65 dětí.
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Školní jídelna
Ve školní jídelně se stravuje převážná většina žáků naší školy. Kromě žáků a pracovníků naší školy se zde
stravují i žáci a pracovníci milevského gymnázia. Školní jídelna ve spolupráci s nepedagogickými pracovníky
školy zajišťuje pro žáky školy pitný režim během vyučování. Kpacita školní jídelny je 900 jídel.
Materiální vybavení
Škola je velmi dobře vybavena všemi potřebnými učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou neustále
doplňovány a modernizovány. Nechybí moderní výukové informační prostředky - výukové programy,
videokamera, digitální fotoaparáty, video a audio technika, interaktivní tabule, projektory. Pomůcky do kabinetů
jednotlivých předmětů jsou dostatečné a jsou každoročně doplňovány. Součástí školy je žákovská a učitelská
knihovna. Ve všech učebnách je k dispozici počítač a učitelé mají k dispozici osobní notebooky pro školní
domácí přípravu. Škola má pokrytí wi-fi sítí.
Prostorové vybavení a technické vybavení
Budova školy byla před více než 80 lety postavena velmi pečlivě a je ve velmi dobrém technické stavu. Učebny
jsou prostorné, dobře situované, prosvětlené. Na budově jsou průběžně prováděny práce nutné pro zachování
provozuschopnosti, ale také pro zlepšení prostředí školy, a tím i zlepšení celého výchovně vzdělávacího procesu.
Škola postupně provádí obnovu školního nábytku novým nábytkem značky Santal.
Kromě kmenových tříd je škola vybavena moderní odbornou učebnou chemie, fyziky, cvičnou kuchyňkou,
dílnou pro technické práce, 2 tělocvičnami a 2 učebnami výpočetní techniky. Učitelé ve dvou sborovnách mohou
využívat výpočetní a kopírovací techniku.
Výukový software je průběžně doplňován dle požadavků učitelů.
Hygienické vybavení
Na škole máme pitný režim pro žáky, který je realizován možností objednat si školní mléko nebo čaj, který mají
žáci každý den ve várnicích na chodbách školy.
Všechny prostory školy odpovídají hygienickým požadavkům kladeným na provoz školských zařízení. Postupně
se provádí rekonstrukce sociálních zařízení a výměna osvětlení dle platné hygienické vyhlášky. Škola je zapojena
do projektů Ovoce do škol a Školní mléko.
Charakteristika pedagogického sboru a personální zabezpečení výuky
Celkový pracovní kolektiv školy tvoří celkem 47 pracovníků. Pedagogický sbor tvoří 27 pedagogických
pracovníků, z toho ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, preventista sociálně patoogických jevů, ICT
koordinátor.
Ve školní družině pracují 3 vychovatelky a provoz školy zabezpečuje 9 nepedagogických provozních pracovnů.
Ve školní jídelně je 8 kuchařek . Celkově se jedná o zkušený pedagogický sbor s dlouholetou praxí, který je
doplňován postupně mladšími učiteli.
Na základě zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících můžeme uvést, že kvalifikovanost
pedagogických pracovníků je 100 %. Jistě, pokud budeme sledovat aprobovanost pedagogických pracovníků,
nebude toto číslo 100%, ale tento problém řeší všechny školy. Nutno říci, že absolventi pedagogických fakult si
ne vždy vhodně vybírají své budoucí aprobace.
Důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti jazykového vzdělání
a informačních technologií.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Škola má zájem o spolupráci s rodiči, a proto vzniklo občanské sdružení „Sdružení rodičů a přátel školy při 1. ZŠ
T. G. Masaryka Milevsko“. Rodičům se snaží předávat co nejvíce informací prostřednictvím třídních schůzek,
konzultací s vyučujícími, výchovným poradcem. Nezastupitelné místo má informovanost prostřednictvím
internetových stránek.
Samozřejmě, že naše škola spolupracuje se zavedenými zařízeními, které se zabývají organizací volného času
dětí. Společně s DDM Písek organizujeme kroužky, pomáháme při organizaci sportovních soutěží. K již
zavedeným a každoročně prováděným sportovním soutěžím patří: Zátopkova desítka, Atletický čtyřboj, Pohár
rozhlasu, skok vysoký - Milevská laťka, turnaje ve vybíjené, malém fotbale atd. Velmi dobře spolupracujeme
s dalšími kulturními institucemi ve městě - městskou knihovnou, městským muzeem, DDM Milevsko. Také
spolupráce se zřizovatelem Městem Milevskem je bezproblémová.
Pro žáky, u kterých se projevují určité problémy při zvládnutí školní docházky organizujeme po dohodě s rodiči
vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně v Písku. Velmi úzká spolupráce s poradnou je při práci
s integrovanými dětmi. Společně s poradnou a rodiči je vypracován individuální studijní plán. Byla navázána
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spolupráce se speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Týně nad Vltavou. Bohužel dětí,
u kterých se objevují specifické poruchy učení, neustále přibývá, Škola má dobré zkušenosti s integrací těchto
žáků do běžných tříd.
Škola se snaží aktivně pracovat i se žáky mimořádně nadanými, kterým se snaží vyučující poskytnout
individuální péči při hodinách, ale i mimo ně. Tito žáci se zúčastňují didaktických soutěží a olympiád.
V souladu se školskou legislativou je zřízena devítičlenná Školská rada školy.
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4 Učební plán
Název školy

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

Adresa

Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Platnost

od 1. 9. 2014

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Dosažené vzdělání

Základní vzdělání
Délka studia v letech:

Učební plán ročníkový
1. stupeň
Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Český jazyk

7+2

8+1

7+1

6+2

7+1

42

Anglický jazyk

0+1

0+1

3

3

3

11

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

24

Informatika

-

-

-

-

1

1

Vlastivěda

-

-

-

2

1+1

4

Přírodověda

-

-

-

1

2

3

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

2

2

1

7

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

Celkem základní dotace

18

19

22

22

23

104

Celkem disponibilní dotace

3

3

2

3

3

14

Celkem v ročníku

21

22

24

25

26

118

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Náboženství

1

1

1

1

1

5

Sborový zpěv

-

-

1

1

1

3

Nepovinné předměty
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2. stupeň
Povinné předměty

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

4+1

3+1

4+1

4+1

19

Anglický jazyk

3

3+1

3

3

13

Německý jazyk

-

0+2

0+2

0+2

6

Ruský jazyk

-

0

0

0

0

Matematika

3+1

4+1

4+1

4+1

19

Informatika

1

-

-

-

1

Dějepis

2

2

1

2

7

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

1+1

1+1

2

2

8

Chemie

-

-

2

2

4

1+1

2

-

1

5

Zeměpis

2

2

1+1

1

7

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Výchova ke zdraví

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Člověk a ochrana zdraví

-

-

2+1

-

3

Pracovní výchova

1

1

0

1

3

Domácnost

-

-

0+1

0

1

Pěstitelství

-

-

0

0

0

Technické práce

-

-

0+1

0+1

2

Seminář z českého jazyka

-

-

-

0

0

Seminář z matematiky

-

-

-

0

0

Všeobecně vzděllávací seminář

-

-

-

0+1

1

Celkem základní dotace

25

24

24

25

98

Celkem disponibilní dotace

4

6

8

6

24

Celkem v ročníku

29

30

32

31

122

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Náboženství

1

1

1

1

4

Sborový zpěv

1

1

1

1

4

Český jazyk

Přírodopis

Nepovinné předměty
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Celkový učební plán
RVP

ŠVP

Jazyk a jazyková komunikace

53

38

91

Cizí jazyk

Anglický jazyk

11

13

24

Další cizí jazyk

Německý jazyk

0

6

6

Český jazyk a literatura

Český jazyk

42

19

61

24

19

43

24

19

43

Informační a komunikační technologie

1

1

2

Informační a komunikační
technologie

1

1

2

4

0

4

4

0

4

0

11

11

Matematika a její aplikace
Matematika

Matematika

Informatika

Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět

Vlastivěda

Člověk a společnost
Dějepis

Dějepis

0

7

7

Výchova k občanství

Občanská výchova

0

4

4

0

24

24

Člověk a příroda
Chemie

Chemie

0

4

4

Fyzika

Fyzika

0

8

8

Přírodopis

Přírodopis

0

5

5

Zeměpis

Zeměpis

0

7

7

12

10

22

Umění a kultura
Hudební výchova

Hudební výchova

5

4

9

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

7

6

13

10

9

19

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

Tělesná výchova

10

8

18

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

0

1

1

0

3

3

0

3

3

0

1

1

0

1

1

Celková dotace

90

96

186

Disponibilní dotace

14

20

34

Člověk a svět práce
Člověk a svět práce

Pracovní výchova

Doplňující vzdělávací obory
Dramatická výchova

Domácnost
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5 Učební osnovy
Název školy

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

Adresa

Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Platnost

od 1. 9. 2014

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Dosažené vzdělání

Základní vzdělání
Délka studia v letech:

9

5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré
jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa
základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní
správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat
výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
a Další cizí jazyk.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s
porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí
výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k
nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících
se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.
dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k
zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i
předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické
znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat
literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé
recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které
mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v
rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v
jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve
způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného
mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce
směřuje k dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 (podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v
cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech
ostatních oblastí základního vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy
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jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje
celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního
i kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k
jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s
texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe
sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního
vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a
estetického vnímání
Poznámka :
Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické,
sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve
kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně
týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže
komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu
informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu,
bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět
konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky
týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na
podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a
je ochoten mu/jí pomoci.

5.1.1 Český jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

7+2

8+1

7+1

6+2

7+1

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

4+1

3+1

4+1

4+1

Charakteristika předmětu
--------------------------------------------------------------------------Charakteristika předmětu - Český jazyk - 1. stupeň
-------------------------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Český jazyk chápeme jako prostředek, který otvírá cestu pro osvojování vědomostí a dovedností
v ostatních předmětech. Vyučuje se jako samostatný předmět.
Časové dotace :
1. ročník - 9 hodin
2. ročník - 10 hodin
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5.1.1 Český jazyk

3. - 5. ročník - 8 hodin
8 hodin je čerpáno z disponibilní časové dotace.
Výuka probíhá v kmenových třídách nebo v multimediální učebně. Součástí výuky jsou i návštěvy Městské
knihovny v Milevsku (besedy se spisovateli, ilustrátory), návštěvy divadelních představení a účast na výchovně
vzdělávacích programech.
Předmět je členěn na tři okruhy:
a) jazyková výchova
b) slohová a komunikační výchova
c) literární výchova
V 1., 2. a 3. třídě je dále vyčleněno psaní, ve 4. a 5. ročníku je psaní vyučováno jako základy prstokladu psaní na
počítači.
Při vzdělávání v předmětu Český jazyk klademe důraz na:
1) nácvik správného, uvědomělého, plynulého a výrazného čtení (za použití analyticko-syntetické metody výuky
čtení)
2) zvládnutí správné výslovnosti a na kulturu mluveného projevu jako prostředku utváření zdravého osobního
sebevědomí žáků
3) na správné návyky při psaní a kulturu psaného projevu
4) na získávání vědomostí a dovedností k osvojování spisovné podoby jazyka, na přesné a logické myšlení při
osvojování gramatických pravidel
5) na rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře jako kulturnímu dědictví naší země
6) na chápání rozdílu mezi beletrií a naučnou literaturou, na osvojení dovedností při práci s encyklopediemi
7) na schopnost sdělovat vlastní prožitky z četby, probouzení fantazie, vztahu k uměleckým dílům a umění jako
takovému
8) vedení žáků k lásce k mateřskému jazyku jako prostředku utváření zdravého národního sebevědomí
V předmětu kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizujeme části obsahů průřezových témat:
- Osobnostní a sociální výchova
- Výchova demokratického občana
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Multikulturní výchova
- Mediální výchova
2. Strategie rozvoje klíčových kompetencí
2.1 Kompetence k učení
- stálé zdokonalování čtení
- stanovování dílčích vzdělávacích cílů v pravopise (práce s chybou)
- získávání informací z více zdrojů (encyklopedie, internet, výukové programy, časopisy, televize, knihovna)
- nacvičování mluveného projevu samostatně i při skupinové práci
2.2 Kompetence k řešení problémů
- žáci navrhují různá řešení problémů
- učí se najít chybu, opravit ji, umět zdůvodnit
- žáci si vzájemně radí a pomáhají
- učitel hodnotí práci žáků způsobem, který umožňuje vnímat vlastní pokrok
2.3 Kompetence komunikativní
- učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
- žáci dokáží prezentovat své myšlenky, názory
- učíme se naslouchat – komunikace žák – učitel, učitel – žák, žák- žák
- získané dovednosti žáci využívají při vystupování na veřejnosti
2.4 Kompetence sociální a personální
- organizace práce ve skupinách – spolupráce při řešení problému, pochopení potřeby spolupráce
- čtení ve dvojicích
- hodnocení vlastní i druhých
- žáci respektují pokyny pedagoga
2.5 Kompetence občanské
- dbáme na slušnou mluvu a slušné chování ve škole i na veřejnosti
- využití naučné literatury k vytvoření postoje k přírodě a životnímu prostředí
- četba pohádek, mýtů, bajek, pověstí, legend – vytváříme předpoklady k toleranci víry různých skupin
- komunikace ve vyhraněných situacích
2.6 Kompetence pracovní
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- organizování a plánování učení
- možnost volby různých způsobů řešení
- odhadování svých vloh a schopností a schopností druhých – skupinová práce
- učitel požaduje dodržení dohodnuté kvality, termínů

-------------------------------------------------------------Charakteristika předmětu – Český jazyk a literatura - 2. stupeň
-------------------------------------------------------------Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět.
6. ročník – 5 hodin týdně
7. ročník - 4 hodiny týdně
8. ročník - 5 hodin týdně
9. ročník - 5 hodin týdně
Z disponibilní časové dotace čerpá 4 hodiny týdně.
Výuka probíhá v kmenové třídě nebo multimediální učebně. Součástí výuky jsou i návštěvy divadla, knihovny
a účast na výchovně vzdělávacích pořadech, např. pořadech agentury Promoculture z Karlových Varů.

Ve své jazykové části se výuka zaměřuje především na to, aby
- si žáci v žádoucí míře kvality, trvalosti a správnosti osvojili techniku čtení a psaní a prokazovali ji ve škole
i mimo školu
- se naučili souvisle vyjadřovat a dovedli správně a kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích
- získali pro život významné dovednosti, spojené s mnohostrannou komunikací člověka v moderní společnosti
- poznávali bohatost českého jazyka, jeho slovní zásoby a v praxi dovedli používat elementární pravidla stylistiky
- si osvojili podstatné poznatky ze systému českého jazyka a prakticky ovládli základy českého pravopisu.
V literárně výchovné části směřuje výuka k tomu, aby
- se žáci, přiměřeně svému věku, naučili s porozuměním číst a interpretovat přístupné texty z literatury minulosti
i současnosti a postupně si vytvářeli základní čtenářské dovednosti a návyky
- získali elementární a použitelné literárněvědné poznatky, důležité pro pochopení čteného textu, pro jeho rozbor
a hodnocení
- se seznámili s nejdůležitějšími literárními žánry a formami a dovedli rozlišovat hodnotnou literaturu od
literatury konzumní a manipulační
- se na základě četby a dalších činností utvářel jejich čtenářský vkus a trvalý zájem o četbu
- chápali funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií, naučili se orientovat v jejich mnohostranné nabídce
z hlediska kvality a významu pro vlastní život
Významnou funkcí Literární výchovy je prostřednictvím četby podporovat emocionální zrání žáků a na
příkladech jim ozřejmovat životní a mravní hodnoty, které ovlivňují způsoby jednání a rozhodování lidí. Tím se
jim otevírá i cesta k sebepoznání a k pozitivním životním motivacím. Pěstuje u žáků smysl pro krásu jazykového
výrazu a uměleckého obrazu skutečnosti, probouzí v nich city lidské solidarity a spoluúčasti.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby využívali různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie,
internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání. Podle potřeby
je jim přístupná i žákovská knihovna.
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní
činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními
a komunikačními technologiemi, např. komunikace prostřednictvím elektronické pošty), hudební výchovou
(např. lidová slovesnost, melodrama, písničkáři.

2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
2.1 Kompetence k učení
Žáci
- shromažďují potřebné informace týkající se problematiky a prakticky je využívají
- orientují se v textu, vyhledávají potřebné informace
- osvojují si základní jazykové a literární pojmy
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- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
- využívají prostředků výpočetní techniky
Učitel
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací
- vede žáky k užívání správné terminologie
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
- sleduje při hodině pokrok všech žáků
- vede žáky k využívání výpočetní techniky
2.2 Kompetence k řešení problémů
Žáci
- vyhledávají informace vhodné k řešení problému
- využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
- uvážlivě rozhodují
Učite
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- vede žáky k plánování postupů
2.3.Kompetence komunikativní
Žáci
- dokáží vytvořit souvislý kultivovaný projev ústní i písemný
- porozumí přiměřenému textu, dokáží na něj reagovat
- naslouchají promluvám druhých a vhodně na ně reagují
- účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhájí svůj názor
- využívají informačních a komunikačních prostředků
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vede žáky k výstižné argumentaci
2.4 Kompetence sociální a personální
Žáci
- zapojují se do diskuse ve skupině i k debatě celé třídy, získávají poučení z vhodných názorů druhých, respektují
odlišný názor
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- věcně argumentují
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k dodržování pravidel
- dodává žákům sebedůvěru
2.5 Kompetence občanské
Žáci
- při práci ve skupině se chovají zodpovědně, respektují přesvědčení druhých lidí
- svým pozitivním postojem respektují historické literární dědictví
- aktivně se zapojují do kulturního dění
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům
Učitel
- zadává skupině úkoly tak, aby se žáci podíleli na řešení každý podle svých schopností a dovedností
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
2.6 Kompetence pracovní
Žáci
- dodržují hygienu práce
- pro rozvoj svých vědomostí dokáží pracovat s výukovými programy na počítači a využívají internet
- využívají své znalosti v běžné praxi
Učitel
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
- vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou
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1. ročník
7+2 týdně, P

1. Čtení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v textu Slabikáře a jiných textů pro děti, uvědoměle a
s porozuměním čte snadná slova a přiměřeně jednoduché věty

- nácvik techniky čtení po jednotlivých etapách; přípravná cvičení
sluchová a zraková, správné čtení slabik a uvědomělé čtení
snadných slov a krátkých vět se zřetelnou výslovností, hlasité čtení
ze Slabikáře a dalších přiměřených textů
- článek, nadpis, odstavec, řádek

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO

Výtvarná výchova

Matematika

OOSS

1. ročník

1. ročník

Ilustrace

Počítání do dvaceti

2. Naslouchání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
Průřezová témata

- naslouchání – pozornost, soustředěnost

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES

3. Mluvený projev
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže použít vhodné verbální prostředky závislé na komunikační
situaci – zvládá s pomocí učitele základní komunikační pravidla:
oslovení, zdvořilý projev; umí poprosit, poděkovat, pozdravit,
vyřídit jednoduchý vzkaz, omluvit se, popřát spolužákovi;
respektuje ostatní

- mluvený projev – prosba, poděkování, omluva, blahopřání, pozdrav

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VMEGS

Prvouka

ES

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Místo, kde žijeme

4. Vypravování vlastních zážitků
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• na základě vlastních zážitků tvoří přiměřeně krátký ústní projev;
zkouší vyprávět jednoduchý příběh podle vhodného obrazového
materiálu

- vypravování vlastních zážitků
- vyprávění na základě obrázkové osnovy (pohádky)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

Výtvarná výchova

ŽP
VČP

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Vyjádření skutečnosti na základě
prožitku
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5.1.1 Český jazyk

1. ročník

5. Psaní
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje čitelnost psaného projevu při zachování základních
hygienických návyků, vhodně si upraví pracovní místo, zná a
používá základní uvolňovací cviky, píše správně tvary písmen a
číslic (kromě x,w,y), snaží se o kontrolu vlastního písemného
projevu
• dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova, převádí
jednoduchá slova z podoby mluvené do podoby psané
• napíše s pomocí učitele jednoduché přání

- psaní – základní hygienické návyky spojené se psaním (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, umístění sešitu a jeho
sklon, zacházení s grafickým materiálem), technika psaní (úhlednost,
čitelnost, přehlednost)
- psaní jednotlivých prvků písmen a číslic, orientace v liniatuře,
poznávání psaní a osvojování písmen, slabik a slov;
- opisování podle předlohy, přepisování, diktát, autodiktát
- psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova
věty
- jednoduché přání

• zvládá opis a přepis krátkých vět
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Výtvarná výchova

Matematika

RSP

1. ročník

PH

1. ročník

Podpora grafomotorických cviků

Počítání do dvaceti

MV

6. Věta, slovo, slabika, hláska
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje věty a slova ve větě
Průřezová témata

- věta, slovo, slabika, hláska

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

Pracovní činnosti

1. ročník

1. ročník

Vokální činnosti

Práce s modelovací hmotou, těstem

Pracovní činnosti
Práce s modelovací hmotou, těstem

7. Písmeno malé, velké, tištěné a psané
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje věty a slova ve větě
Průřezová témata

- písmeno malé, velké, tištěné a psané

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

8. Pravopis věty
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje věty a slova ve větě
Průřezová témata

- začátek a konec věty

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. Práce s textem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí přečtenému, volně reprodukuje text podle svých
schopností; zná některá rozpočítadla a říkanky; dokáže naslouchat
čtenému textu

- práce s textem: poslech přiměřených literárních textů; rozpočítadla,
hádanky, přísloví, říkadla; pohádka, báseň, loutkové a maňáskové
divadlo; spisovatel, kniha, časopis, ilustrace
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5.1.1 Český jazyk

1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV

Tělesná výchova

Matematika

KČPPMS

1. ročník

1. ročník

Jednoduchá rytmická cvičení

Počítání do dvaceti

10. Básně pro děti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• všímá si ilustrací literárních děl, nakreslí ilustraci k příběhu;
recituje zpaměti jednoduchou báseň
Průřezová témata

- básně pro děti a o dětech, přednes říkadel krátkých básní;
vyprávění, pohádka, tvořivé činnosti s literárním textem dramatizace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
1. ročník
Ilustrace

11. Pohádky, povídky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje mezi pohádkou a příběhem ze života dětí;
Průřezová témata

- pohádky, povídky ze života dětí, hodnocení vlastností postav,
pocity z četby

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
8+1 týdně, P

1. Sloh
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá slušné oslovení, prosbu a poděkování

- základní formy společenského styku
- děj – základ vypravování
- jednoduchý popis

• dodržuje posloupnost děje na základě pozorování
• pojmenuje předměty a jejich vlastnosti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Prvouka

Český jazyk

Ko
KaK

2. ročník

2. ročník

Rozmanitost přírody
Výtvarná výchova

Mluvnice
Prvouka

Ilustrátoři dětské knihy

Místo, kde žijeme

Utváření osobního postoje v
komunikaci

Člověk a jeho zdraví
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5.1.1 Český jazyk

2. ročník

2. Mluvnice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák se vyjadřuje ústně i písemně, tvoří krátké souvislé projevy,
píše jednoduché věty
• rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
• řadí věty podle děje
• určí nadřazenost a podřazenost slov
• řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl
• rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek,
psaní i-y po měkkých a tvrdých souhláskách
• vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě, řadí slova podle
abecedy
• zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky na konci
slov: b – p, d –t, ď – ť, z – s, ž – š, v – f, h – ch
• dělí slova na konci řádku

- věta jednoduchá
- souvětí, pořadí vět v textu
- věta, slovo – slovo souřadné, nadřazené, podřazené
- pořádek slov ve větě
- slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek
- abeceda
- znělé a neznělé souhlásky na konci slov
- význam slabiky pro dělení slov
- písmeno ě ve slovech
- slovní druhy: podstatná jména, slovesa, předložky
- vlastní jména osob a zvířat
- pravopis tvrdých a měkkých slabik

• aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně,
bě, pě, vě, mě
• seznámí se s názvy slovních druhů, poznává podstatná jména,
slovesa a předložky v textu
• rozlišuje obecná a vlastní jména, procvičuje pravopis vlastních
jmen osob a zvířat
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VDO

Český jazyk

OSŠ

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
Sloh

VMEGS

Prvouka

ES

Místo, kde žijeme

EV

Lidé a čas

ŽP

Hudební výchova

VČP

Vokální činnosti
Výtvarná výchova
Utváření osobního postoje v
komunikaci

3. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• přechází k plynulému čtení textu bez slabikování

- plynulé čtení jednoduchých textů
- slovní přízvuk
- čtení hlasité a tiché
- soustředěný poslech čtených textů, poezie a prózy
- text a ilustrace
- vyprávění, dramatizace pohádek a povídek
- báseň, verš, rým
- individuální četba

• užívá správný slovní přízvuk
• čte s porozuměním nahlas i potichu
• naslouchá textu
• spojuje obsah textu s ilustrací
• vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy
• recituje básně
• čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, vypráví o nich
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Výtvarná výchova

Prvouka

MV
ŘPRD

2. ročník

2. ročník

Kresba

Lidé a čas
Rozmanitost přírody

MeV
KČPPMS
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5.1.1 Český jazyk

2. ročník

4. Psaní
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• píše písmena a číslice podle normy psaní

- tvary písmen abecedy
- spojování písmen, slabik
- umísťování diakritických znamének
- opis, přepis

• správně spojuje písmena a slabiky
• používá znaménka ve slovech i větách
• opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá velká písmena ve
slovech i ve větě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Matematika

Ko

2. ročník

ŘPRD

Počítání do sta
Slovní úlohy

MeV
IVMSR

3. ročník
7+1 týdně, P

1. Mluvnice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpozná znělé a neznělé souhlásky na konci i uvnitř slova,
osvojuje si pravopis párových souhlásek
• ovládá abecedu, umí řadit slova podle abecedy, využít tuto znalost
při vyhledávání
• zná obojetné souhlásky
• zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis

- znělé a neznělé souhlásky
- abeceda
- vyjmenovaná slova
- podstatná jména
- slovesa
- slovní druhy
- význam slov
- věta jednoduchá a souvětí

• pozná podstatná jména, dokáže je vyhledat ve větě
• určuje rod,číslo, vyjmenuje pádové otázky
• rozlišuje vlastní jména osob, zvířat, měst,obcí, řek
• pozná sloveso
• určuje osobu, číslo a čas
• pozná a určí slovní druhy – předložky, spojky, umí je napsat s
podstat.jmény
• rozlišuje slova protikladná, souznačná, významem nadřazená ,
podřazená a slova souřadná, umí je použít ve větách
• rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, využívá vhodné spojky a
spojovací výrazy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
LV

2. Sloh
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• je schopen vypravovat podle obrázkové i psané osnovy
• zvládá telefonovat

- vyjadřovací schopnosti
- vypravování
- osnova
- forma společenského styku

• zvládá psaní adresy, přání, pozdravu na pohlednici
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5.1.1 Český jazyk

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zlepšuje se v plynulém čtení

- plynulé čtení
- čtení s porozuměním
- čtení se správným frázováním
- práce s literárním textem

• zvládá čtení s porozuměním
• orientuje se ve slyšeném i čteném textu
• využívá četbu jako zdroj poznatků
• ovládá reprodukci textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Psaní
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá techniku psaní, dodržuje základní hygienické návyky

- upevňování správných tvarů písmen
- čistota a úprava písemností

• dbá na úpravu v sešitech
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
6+2 týdně, P

1. Mateřský jazyk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se s jazykem jako prostředkem komunikace
Průřezová témata

- mateřský jazyk

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
EP

2. Stavba slova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší větu jednoduchou a souvětí
• určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché

- věta jednoduchá, souvětí, větný vzorec
- základní skladební dvojice, podmět a přísudek
- shoda přísudku s podmětem

• seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem
• z vět jednoduchých vytvoří souvětí, určí vzorec souvětí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.1.1 Český jazyk

4. ročník

3. Význam slov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, opozita,
slova citově zabarvená
• užívá slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená

- slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, opozita, slova citově
zabarvená
- slova spisovná, nespisovná
- slovní druhy

• rozlišuje slova ohebná a neohebná, slovní druhy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
SMS

4. Stavba slova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje předponovou část, příponovou část a kořen slova;
seznámí se s pravidly pro psaní předpon
• seznámí se s psaním skupin bě – bje, pě, vě – vje

- předpony, tvarově stejné předložky
- kořen slova
- vyjmenovaná slova
- skupiny bě - bje, pě, vě - vje

• uvádí příklady užití ve větách
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Podstatná jména
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná vzory podstatných jmen

- vzory podstatných jmen
- rod, číslo, pád a vzor
- podstatná jména obecná , vlastní

• určuje rod, číslo, pád a vzor
• skloňovat podst. jm. podle vzorů
• rozlišuje obecná a vlastní podstatná jména
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Slovesa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určuje osobu, číslo, čas

- osoba, číslo, čas (minulý, přítomný, budoucí), infinitiv, zvratná
slovesa
- jednoduché a složené tvary

• časuje slovesa v času přítomném, minulém, budoucím

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Sloh
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vypravuje podle osnov

- vyprávění
- osnova
- popis osoby, věci, děje, činnosti
- komunikace s okolním světem

• popisuje jednoduchou věc
• při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově
zabarvená
• kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu
• vyjádřuje se v běžných situacích
• zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu
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5.1.1 Český jazyk

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
KD
LV

8. Čtení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte nahlas i potichu

- čtení a čtení s porozuměním
- čtenářský deník
- próza, poezie
- autoři dětských knih

• rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat
• odliší podstatné a okrajové informace
• dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis do
deníku
• seznámí se s autory dětských knih
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV

Matematika

LV

4. ročník
Číselný obor 0 – 1 000 000

MeV
KČPPMS
IVMSR
VAMS

5. ročník
7+1 týdně, P

1. Význam slova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
• porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
Průřezová témata

- slova spisovná a jejich nespisovné tvary
- slova jednoznačná, mnohoznačná, slova s citovým zabarvením,
slova protikladná, souznačná
- slova souřadná, slova významem nadřazená, podřazená

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
MV

2. Stavba slova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou, cvičí
pravopis, užívá správné koncovky
• doplňuje předpony a přípony podle smyslu
• osvojuje si základní význam předpon
• vhodně používá předložky

- odvozování slov příponami a předponami, určování kořene slova,
části slova, slova příbuzná
- dělení slov na konci řádku
- souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene
- předpony s-, z-, vz
- předložky s, z
- předpony ob-, v-

• získává dovednosti užívat skupiny bě-bje, vě-vje, pě
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5.1.1 Český jazyk

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OSŠ
VMEGS
ES

3. Pravopis i-y po obojetných souhláskách
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
• dovede používat dovednosti o vyjmenovaných slovech
Průřezová témata

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Vlastní jména osob, zvířat a známých místních pojmenování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• píše pravopisně správně vlastní jména
Průřezová témata

- vlastní jména osob, zvířat a známých místních pojmenování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
KD
LV

5. Tvarosloví - slovní druhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou, cvičí
pravopis, užívá správné koncovky
• osvojuje si užívání a určování slovních druhů, využívá je v
gramaticky správných tvarech v mluveném projevu
• rozpozná druhy přídavných jmen

- podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor, skloňování podle vzoru
- druhy přídavných jmen
- slovesné kategorie: osoba, číslo, čas, způsob
- zájmena - druhy
- číslovky - druhy

• rozezná mluvnické kategorie sloves
• vštěpuje si do paměti správné tvary podmiňovacího způsobu
• nahrazuje podstatná jména zájmeny, vyhledává zájmena v textu
• seznámí se s druhy zájmen a číslovek
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP

6. Skladba - základní a rozvíjející větné členy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou, cvičí
pravopis, užívá správné koncovky
• doplňuje předpony a přípony podle smyslu

- podmět vyjádřený a nevyjádřený, podmět několikanásobný
- přísudek slovesný, shoda přísudku s podmětem
- věta jednoduchá a souvětí

• vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici určuje základ věty
• vyhledává různé podměty, užívá několikanásobných podmětů ve
větách
• píše správně i-y v koncovkách příčestí minulého
• určuje věty jednoduché a souvětí, vhodně spojuje věty v souvětí
• užívá vhodných spojovacích výrazů
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5.1.1 Český jazyk

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OSŠ

7. Přímá řeč - nepřímá řeč
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se s přímou a nepřímou řečí
Průřezová témata

- přímá řeč - nepřímá řeč

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES

8. Čtení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
• žák čte plynule, s porozuměním, nahlas a potichu přiměřeně
náročné texty, vyjadřuje své dojmy z četby
• zaznamenává zajímavé myšlenky, vymýšlí texty, vede čtenářský
deník
• reprodukuje text, rozlišuje podstatné od méně podstatného
• čte procítěně s prvky uměleckého přednesu, recituje básně,
vyhledává a vymýšlí rýmy
• dramatizuje povídky, pohádky

- výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných textů
- čtenářský deník
- volná reprodukce přečteného textu
- výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
- poezie, próza, prosté sdělení
- literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní
představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání
- dramatizace, scénky

• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
• umí používat základní literární pojmy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MeV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

KČPPMS

5. ročník
Slovní úlohy

9. Sloh
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, sestavuje osnovu
textu
• procvičuje dovednosti vypravovat, volí správnou intonaci, přízvuk,
pauzu i tempo podle svého komunikačního záměru, používá
spisovnou češtinu
• rozpozná úplné a neúplné jednoduché sdělení
• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
• kriticky přistupuje k médiím
• zvládá vlastní popis

- vytváření osnovy
- vypravování podle osnovy
- líčení zážitků písemnou i ústní formou
- dokončování příběhu
- vyjadřování v běžných komunikačních situacích písemnou i ústní
formou
- posouzení vlivu reklamy
- popis předmětu, děje, pracovního postupu
- dopis, pohlednice
- oznámení, zpráva
- tiskopisy
- slovníky, Pravidla českého pravopisu

• je schopen napsat dopis, blahopřání, pozdrav
• sestaví krátké oznámení, zprávu
• používá tiskopisy, dokáže je vyplnit
• dokáže vyhledávat důležité informace ve slovníku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
VAMS
FVM
TMS
SMS
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5.1.1 Český jazyk

5. ročník

6. ročník
4+1 týdně, P

1. Jazyk a jeho útvary
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• správně vyslovuje, výrazně čte
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a dalšími příručkami
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití
Průřezová témata

- národní jazyk
- spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí
- jazykověda, její složky
- jazykové příručky - používání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Zvuková stránka jazyka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odliší spisovný a nespisovný jazykový projev

- spisovná výslovnost(ukázky českého a moravského nářečí), slovní
přízvuk, zvuková stránka věty(větná melodie, důraz, tempo, pauzy)

• spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Stavba slova a pravopis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe zásady tvoření českých slov

- stavba slova (předpona, kořen, přípona)
- pravopis

• chápe pravopis na základě stavby slova
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Pravopis slova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby

Průřezová témata

- slova příbuzná
- skupiny souhlásek (bě-,bje-,vě-,vje-pě-, mě, mně)
- zdvojené souhlásky
- předpony s/se-, z/ze-,vz/vze- používání předložek s/se, z/ze
- prohlubování pravopisu i/y po obojetných souhláskách

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.1.1 Český jazyk

6. ročník

5. Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje ohebné slovní druhy
• zvládá skloňovat podstatná jména, přídavná jména, zájmena
(osobní a přivlastňovací), umí časovat slovesa
• správně třídí slovní druhy

Průřezová témata

- tvarosloví
- podstatná jména – mluvnické kategorie, pravopis podle vzorů
- přídavná jména – druhy, vzory, skloňování, stupňování
- zájmena – druhy, skloňování
- číslovky – druhy
- slovesa – prohlubování učiva o shodě přísudku s podmětem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Skladba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje základní větné členy, část podmětovou a přísudkovou

Průřezová témata

- základní větné členy
- rozvíjející větné členy(předmět,příslovečné určení, přívlastek)
- věta jednoduchá a souvětí
- přímá řeč

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Sloh
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• formuluje hlavní myšlenky textu

- vypravování - ústní i písemné, jednoduchá osnova, jazykové
prostředky(přímá řeč, přísloví, přirovnání)
- popis
- zpráva a oznámení
- dopis
- výtah

• souvisle vypravuje příběh
• osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá
jednoduchou grafickou úpravu textu
• dokáže souvisle vyjádřit své názory, myšlenky, pocity
• pracuje s odbornými texty
• zvládá si pořizovat výpisky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
TMS

8. Literární výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odliší spisovný a nespisovný jazykový projev
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
• rozlišuje v příbězích dobro a zlo
• vnímá mnohostrannost jazyka
• chápe literaturu jako zdroj informací, výrazně čte, vyjádří své
pocity z přečteného textu
• podle svých schopností reprodukuje text na základě vlastní četby,
případně slyšený text
• přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku

- báje a pověsti
- pohádky - klasické, moderní, české, cizí - znaky pohádek
- bajka - veršovaná, prozaická, klasická, moderní - znaky bajek
- balady, romance
- poezie - sloka, verš, rým
- próza - příběhy odvahy a dobrodružství, cestopisy, životopisné
příběhy
- lidová slovesnost - přísloví, rčení, pranostiky, hádanky, říkadla,
slovní hříčky, lidové hry a poezie
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV

Občanská výchova

Občanská výchova

VAMS

6. ročník

6. ročník

Rok, proměny, slavnosti
Naše vlast

Naše vlast
7. ročník

7. ročník

Rodina, národ, vlast

Rodina, národ, vlast
Hudební výchova
6. ročník
Instrumentální činnosti

7. ročník
3+1 týdně, P

1. Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá správných tvarů v ústní i písemné podobě
• rozlišuje případy, kdy jde o části těla a kdy o přenesený význam
• rozlišuje druhy zájmen a číslovek a tvoří jejich správné tvary
• používá podle potřeby Pravidla českého pravopisu k vytvoření
správných slovesných tvarů
• umí převádět slovesa z činného do trpného rodu a naopak
• vytvoří 2.a 3.stupeň příslovcí
• rozlišuje užití předložek s , z
• dovede použít synonymní výrazy

- podstatná jména – procvičování
- duálové tvary
- přídavná jména – procvičování
- zájmena – procvičování a skloňování
vztažných zájmen
- číslovky
- slovesa – rod činný a trpný
- příslovce – stupňování
- předložky
- spojky
- částice
- citoslovce

• vyhledává ve větách částice
• nahrazuje slovesa citoslovci a naopak
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Pravopis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyhledává obtížné výrazy v jazykových příručkách

- pravopis vlastních jmen
- procvičování pravopisu i/í, y/ý

• odůvodňuje použití správného i/y
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Význam slov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vhodně volí výrazy ve vztahu k určitému prostředí

- slovo, věcný význam, sousloví a rčení
- slova jednoznačná a mnohoznačná
- synonyma, antonyma, homonyma
- odborné názvy
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5.1.1 Český jazyk

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Slovní zásoba a tvoření slov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozšiřuje si slovní zásobu

- odvozování podstatných jmen, přídavných jmen, sloves, skládání
slov

• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Skladba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje větu jednočlennou a dvojčlennou

- stavba větná
- přísudek, shoda přísudku s podmětem
- podmět
- předmět
- příslovečné určení
- přívlastek
- větné členy několikanásobné
- tvoření vět
- stavba textová

• rozpoznává druhy vět
• zamýšlí se nad použitím větných ekvivalentů
• orientuje se ve stavbě věty
• zvládá pravopisné jevy shody podmětu s přísudkem
• rozlišuje větné členy
• zvládá v písemné podobě správně napsat interpunkci u
několikanásobného větného členu
• na základě získaných znalostí správně tvoří věty
• rozvíjí kultivovaný mluvený projev
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP

6. Sloh
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjádřuje ústně či písemně své zážitky v různých situacích
• formuluje hlavní myšlenky textu
• seznamuje se s uspořádáním vypravování
• používá vhodné jazykové prostředky pro dějové napětí
• pojmenuje podstatné části a vlastnosti předmětu a jevu, vychází
ze soustředěného pozorování
• vyjadřuje se jednoznačně, srozumitelně, uvědomuje si
posloupnost
• dbá na výběr vhodných slov při popisu

- vypravování - osnova, kompozice (úvod, zápletka, vyvrcholení,
rozuzlení, závěr), jednočlenné věty, větné ekvivalenty a dějová
slovesa ve vypravování
- popis - uměleckých děl, výrobků, pracovních postupů a osob
- životopis
- žádost
- pozvánka
- výtah
- konverzace

• zvládá napsat svůj životopis
• uvědomuje si ustálenou formu žádostí
• stylizuje pozvánku na školní akci
• vyjádřuje svůj názor na reklamy a inzeráty, diskutuje na dané téma
• dokáže vypsat z článku nejzajímavější informace
• rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
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5.1.1 Český jazyk

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PL
Ko
KaK
VMEGS
ES
MuV
LV
EV
VČP
MeV
FVM
VAMS
TMS
SMS

7. Literární výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• formuluje hlavní myšlenky textu

- V krajinách fantazie
- O přátelství a lásce
- Staré příběhy - věčná témata
- Nikdy se nevzdávej - souboje, prohry, vítězství
- S úsměvem jde všechno líp
- besedy

• dramatizuje vybraný text
• vnímá užití výrazových prostředků
• vyhledává v ději hlubší smysl
• charakterizuje pojem přátelství a láska, seznamují se s lidovou
tvořivostí
• seznamuje se s ukázkami slavných děl starověku, středověku,
téma faustovské, pověsti židovské, formuluje vlastní názory na
umělecké dílo
• charakterizuje hlavní hrdiny literárních ukázek, vyhledává
podstatné situace v ději, zamýšlí se nad jednáním hrdinů, výrazně
čte
• uvědomuje si, jak setkání s osobností zasáhne do osudů hlavních
hrdinů a ovlivní jejich další život
• poznává zábavnou funkci literatury
• hodnotí přečtené dílo, charakterizuje hlavního hrdinu
• rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PL
MV
Ko
VDO
OOSS
MuV
LV
MeV
FVM
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8. ročník

8. ročník
4+1 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák se orientuje v systému slovanských jazyků, jejich
podobnostech a odlišnostech
Průřezová témata

- útvary jazyka
- jazyky slovanské, románské, germánské

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES
OES
JE
MuV
KD

2. Slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpoznává nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
ovládá zásady tvoření českých slov,užívá správné tvary slov
přejatých
Průřezová témata

- nauka o slovní zásobě
- slovní zásoba a tvoření slov,slova přejatá, jejich výslovnost
a pravopis

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
Ko
KaK
VMEGS
OES
JE

3. Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• správně užívá tvary zájmen a sloves

Průřezová témata

- nepravidelnost ve skloňování podstatných jmen
- skloňování obecných jmen přejatých, cizích jmen vlastních,zájmen
týž a tentýž
- slovesný vid, kmen přítomný a minulý
- slovesné třídy a vzory,využití různých slovesných tvarů
- pravopis koncovek jmen a sloves, procvičování pravopisných jevů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.1.1 Český jazyk

8. ročník

4. Skladba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje druhy vět, snaží se využívat významový poměr vět v
souvětí souřadném při komunikaci
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí

Průřezová témata

- věta jednočlenná, ekvivalent, dvojčlenná
- základní skladební dvojice, rozvíjející větné členy, několikanásobné
větné členy,významový poměr mezi nimi
- větné členy v přívlastkovém vztahu
- stavba věty jednoduché
- souvětí podřadné a souřadné
- druhy vět vedlejších a souřadně spojené věty vedlejší
- stavba textu
- významový poměr mezi hlavními větami

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
PL

5. Slohová komunikace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá vhodné jazykové prostředky pro různé stylistické útvary
• 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
Průřezová témata

- slohová komunikace:
- charakteristika
- líčení
- výklad
- výtah
- úvaha

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
Ko
VMEGS
OES
MuV
KD
LV
PM
MeV
KČPPMS
IVMSR
SMS
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5.1.1 Český jazyk

8. ročník

6. Literatura
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v chronologickém vývoji literatury, hlouběji chápe
text,umí ho reprodukovat a hodnotit
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo
• rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží
argumenty
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele

Průřezová témata

1.teorie literatury
- ústní slovesnost, věcná ,umělecká
2.vývoj literatury
- latinsky a česky psané kroniky
- životopis Karla IV.
- literatura doby husitské
- renesance a baroko( Komenský)
- lidová slovesnost
- romantismus (Mácha)
- národní obrození (Dobrovský, Borovský, Němcová, Erben ,Tyl
- polovina 19.stol. a realismus
- Neruda, Hálek, Arbes, Světlá,Vrchlický, Sládek, Jirásek, Mrštíkové,
Wolker, Vančura
- ukázky ze světové literatury
- 90.léta 19.stol.
- Čapek, Poláček, Hašek, Bass, Šrámek ,Seifert, Hrubín ,Nezval,
Voskovec a Werich
- ukázky ze sv. literatury
- sci-fi

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SaS
VDO
OOSS
VMEGS
OES
MuV
PSSS

9. ročník
4+1 týdně, P

1. Vývoj jazyka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák se orientuje ve vývoji jazyka, má přehled o slovanských
jazycích

- archaismy, historismy, neologismy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS

Občanská výchova

Občanská výchova

JE

6. ročník

6. ročník

Naše vlast

Naše vlast
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5.1.1 Český jazyk

9. ročník

2. Spisovná výslovnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí spisovně vyslovovat, ovládá pravopis českých slov
• užívá správné tvary frekventovaných slov
• chápe správně významy slov a užívá je ve slohových útvarech

Průřezová témata

- slova přejatá
- opakování stavby slov, pravopisné jevy
- slova jednoznačná
mnohoznačná
- synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
Ko

3. Slovní druhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí skloňovat obecná jména přejatá

- jména
- skloňování obecných jmen přejatých
- cizí jména vlastní
- slovesa - tvary
přechodníky
(informativně)
- pravopis koncovek
- jmen a sloves, shoda
- velká písmena – pravopis

• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Skladba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se ve skladbě českého jazyka, má přehled o členění
složitých souvětí, respektuje interpunkci

Průřezová témata

- opakování větných členů
- členy holé, rozvité, souřadná spojení
- grafické znázornění stavby věty
- věta jednočlenná
dvojčlenná
ekvivalent
samostatný větný člen
elipsa (věta neúplná)
vsuvka
- věta a souvětí
- složitá souvětí
- čárka ve větě jednoduché a souvětí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe správně významy slov a užívá je ve slohových útvarech
• orientuje se v různých slohových útvarech, využívá slovní zásobu
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci
• zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a
pravidel dialogu
• 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

- vypracování
- popis a charakteristika
- úvaha
- publicistické útvary
- referát
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
Ko
MeV
KČPPMS
IVMSR
SMS
VAMS

6. Česká literatura
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí charakterizovat jednotlivé literární žánry a základní umělecké
směry, má přehled o významných představitelích české a světové
literatury, chápe význam literatury pro život člověka
• přehled literatury je pro žáka informativní s důrazem na pochopení
literárních ukázek
Průřezová témata

- opakování meziválečné literatury - Sova, Bezruč, Šrámek, Hašek,
John, Nezval, Halas, Vančura, Čapek, drama -V+W, Čapek
- poválečná literatura česká - Kainar, Hrubín, Neff, Lustig, Škvorecký
- exilová literatura 60.léta- Kryl, Salivarová
- 70.léta – přelom st.- Žáček, Suchý, Křesťan, Havel, Viewegh,
drama, divadla malých forem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
Ko
VMEGS
ES

7. Světová literatura
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí charakterizovat jednotlivé literární žánry a základní umělecké
směry, má přehled o významných představitelích české a světové
literatury, chápe význam literatury pro život člověka
• přehled literatury je pro žáka informativní s důrazem na pochopení
literárních ukázek
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
• uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře
• vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v
dalších informačních zdrojích
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
• tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí literární teorie
Průřezová témata

- počátky literatury - Epos o Gilgamešovi, Bible
- Řecko – Homér,tragedie (Sofokles, Aischylos . . .), Ovidius, Naso
- středověk- Píseň o Rolandovi, Marco Polo
- renesance - Humanismus, Dante, Boccaccio, Petrarca, Villon,
Cervantes, Shakespeare
- 17. – 18. století baroko- Milton, Moliére, La Fontain, Schiller,
Goethe
- romantismus - Puškin, Lermontov, Hugo
- realismus - Balzac, Gogol, Dickens, Tolstoj, Čechov, Dostojevskij
- moderna - E. A. Poe, Baudelaire, Rimbaud
- 1. pol. 20. st. - Apolinaire
- surrealisté
- období po 2. světové válce - Šolochov, Merle, Camus, Sartre,
Moravia, Orwell
- 60. léta – Salinger, Kerouac, Solženicyn, Prévert, Vysocký, Beckett
,Williams

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
JE
MuV
KD

5.1.2 Anglický jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

0+1

0+1

3

3

3
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6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

3

3+1

3

3

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu – Anglický jazyk 1. a 2. stupeň
--------------------------------------------------------------------1. Časové, organizační a obsahové vymezení předmětu
Předmět Anglický jazyk je realizován od prvního ročníku (v 1. a 2. ročníku je časová dotace jedna vyučovací
hodinu), od 3. ročníku má časovou dotaci tři hodiny týdně, kromě 7. ročníku, kde je časová dotace posílena
o jednu disponibilní hodinu.
Výuka probíhá zpravidla v kmenových třídách popřípadě v multimediální učebně.
Výuka je založena převážně na modelu britské angličtiny.
Na 1. stupni je největší důraz kladen na seznámení dětí s jazykem, a to především na jeho komunikativní úrovni.
Vyučování je směřováno k praktickému využití jazyka v běžných životních situacích.
Během výuky jsou žáci seznamováni s kulturou a reáliemi zemí, ve kterých je angličtina úředním jazykem.
Díky zapojení školy do projektu Comenius a práci na společných tématech žáci vidí i praktické využití
anglického jazyka jako prostředníka pro komunikaci na mezinárodní úrovni.
V rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata nebo částí průřezových témat:
- Osobnostní a sociální výchova
- Morální rozvoj
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Multikulturní výchova
2. Výchovné a vzdělávací strategie
2.1 Kompetence k učení
- budování pozitivního vztahu k cizímu jazyku
- vyhledávání informací a jejich následné použití
- záměrné používání naučených jazykových prostředků
- orientace v materiálech určených k výuce (slovníky) a práce s nimi
- schopnost užití poznatků získaných z výuky cizího jazyka i v jiných předmětech
2.2 Kompetence k řešení problémů,
- pochopení ústní i písemné formy zadání úkolu
- při hledání vhodných postupů pro řešení nového úkolu používá již nabyté znalosti a dovednosti
2.3 Kompetence komunikativní
- komunikace ve vrstevnické skupině
- vhodné reakce na slovní podněty
- porozumění přiměřenému psanému textu a práce s ním
- souvislé vyjadřování slovní formou
2.4 Kompetence sociální a personální
- spolupráce ve vrstevnické skupině i v širším okolí
- poskytování pomoci a podpory
- budování sebedůvěry pozitivního náhledu na sebe sama
- zapojení do práce ve dvojicích a do skupinové práce
- respekt a zdvořilost k ostatním
2.5 Kompetence občanské
- respekt k tradicím svého národa
- budování respektu k tradicím ostatních národů
- budování kulturních hodnot
2.6 Kompetence pracovní
- používání slovníků a příruček
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- plnění povinností

1. ročník
0+1 týdně, P

1. Unit 1 - Welcome to Happy House!
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se s jednotlivými anglickými hláskami
• dokáže vyslovit jednotlivé anglické hlásky se správnou intonací

Průřezová témata

Vocabulary: Members of the family - Dad, Mum, Polly, Jack, Daisy,
Otto, Ruby, Spike
Greeting, introducing Hello!
I´m … What´s your name? Who´s
this? It´s … It´s me! Good morning.
It´s … (It´s house.) Here´s … (Here´s window.) Vocabulary: door,
roof, floor

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Unit 2 - Pens and pencils
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže zopakovat po učiteli se správnou výslovností jednoduchá
slovní spojení
Průřezová témata

Vocabulary: a bag, a book, a ruler, a penil, a pen, a pencil-case
What´is this? It´s a … Yes.
No.
Vocabulary: Numbers (one – ten) Counting How many …? Dance

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Unit 3 - Come and play!
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže zopakovat po učiteli se správnou výslovností jednoduchá
slova
• rozumí velmi jednoduchému textu, který říká učitel pomalu a
zřetelně
Průřezová témata

Vocabulary: a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum Plural:
two / three / four dolls / cakes … Here´s a … Vocabulary: a star,
a stocking, a bell, a robin, a cracker
Vocabulary: colour - orange, green, yellow, pink, blue, red ... a red
pen, a blue car … Beat the drum. Drive the car. Fly the plane. Play
the guitar.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Unit 4 - Dressing up
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže porozumět jednoduchému krátkému psanému textu s
podporou garfiky a vizualizace
• dokáže provést zápis jednoduchých slov, který slyší v mluveném
projevu a zná jejich význam
Průřezová témata

Vocabulary: a T-shirt, a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock
Where´s my … ? Colours: a red T-shirt, a brown skirt … One red
sock. / Two red socks.
My favourite T-shirt is green. … This is my favourite … Put on your
…

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

5. Unit 5 - Happy Birthday!
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má základní slovní zásobu k porbíraným tématům

Průřezová témata

Vocabulary: a prasent, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon,
a present I´ve got a present. Is it … ?
How old are you? I´m … / I´m not …. Vocabulary: commands Jump! Dance! Shake! Clap! Stamp your feet!

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Unit 6 - Bathtime!
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slov

Průřezová témata

Vocabulary: a hairbrush, a toothbrush, a soap, a shampoo, a towel,
a duck Here´s your … Can you …? Yes, I can. / No, I can´t.
I wash my face / hands … I brush my teeth / hair … Wash your
hands / face … Dry your hands / face … Can you …? …click your
fingers … touch your toes … wink your eye … see your nose Yes,
I can. / No, I can´t.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Unit 7 - Animals friends
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí velmi jednoduchému textu, který říká učitel pomalu a
zřetelně
• ovládá základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slov
• má základní slovní zásobu k porbíraným tématům
Průřezová témata

Vocabulary: a dog, a cat, a bird, a snake, a mouse, a tiger, a rabbit,
a horse There´s a … in the house.
Do you like …? Yes, I do. No, I don´t. Where´s Otto? in the bed /
box / cupboard on the chair / table / floor riding a horse round and
round up / down say / wave goodbye Clap your hands! Turn
around!

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
0+1 týdně, P

1. Introductory unit
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá správnou výslovnost jednotlivých anglických hlásek

Průřezová témata

The happy house song
Hello! It´s Polly, Jack....
The alphabet

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. Unit 1 – Playroom safari
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže zopakovat po učiteli se správnou výslovností slova a
slovní spojení

Průřezová témata

Tune into English – audio – oral course
Hello! Who is this?
Can you...?
Reading. Halloween

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Unit 2 – School time
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže u jednoduchých slov provést jejich rozložení na hlásky
• dokáže zopakovat po učiteli se správnou výslovností jednoduchá
slovní spojení
Průřezová témata

What´s this? A chair, a table, a pen...A / AN
It´s a blue pen. Colours.
Reading.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Unit 3 – I´m hungry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže provést zápis jednoduchých slov, který slyší v mluveném
projevu a zná jejich význam

Průřezová témata

Food – fish, cheese, bread...
I´m hungry. Do you like cheese? Yes. No.
I like... I don´ t like.
Reading.
Xmass tree, Christmas at school – str. 68
carrols

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Unit 4 – Happy faces
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí jednoduchému textu, který říká učitel pomalu a zřetelně

Průřezová témata

face, hair, eyes...
I´ve got ...brown hair, blue eyes.
Reading.
Smell, see, hear, taste, touch...

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Unit 5 – My house
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže porozumět jednoduchému krátkému psanému textu s
podporou garfiky a vizualizace

Průřezová témata

kitchen, bedroom, bathroom...
Where´s my....? It´s in the...
On the left / right.
Reading.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

7. Unit 6 - Summertime
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže provést zápis jednoduchých slov, který slyší v mluveném
projevu a zná jejich význam
• ovláda práci se slovníkem

Clothes - shorts, a dress.....
I am wearing…,
Weather – sunny, rainy, snowy
Reading.
Easter

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

8. Unit 7 – Playtime
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí jednoduchému textu, který říká učitel pomalu a zřetelně

A bike, a scooter, a boat...
I´m skipping, jumping....
Reading.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. Project – In my garden
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá základní konverzační témata

Průřezová témata

Rewiew, alphabet
Customs in Britain

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
3 týdně, P

1. Komunikace v každodenních situacích
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• je schopen použít odpovídající pozdrav

- pozdravy
- pokyny
- dávání příkazů a pokynů
- instrukce o směru

• reaguje na základní jednoduché pokyny
• je schopen dát jednoduchý příkaz a pokyn, rozumí jednoduchým
instrukcím o směru
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
PM
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3. ročník

2. Jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyžádá si jednoduchou informaci o jménech a sám ji na žádost
poskytne
• zná abecedu, využívá ji při hláskování
Průřezová témata

- jména
- otázka na jméno
- abeceda

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• jednoduše popíše vzhled člověka – tvář, části těla

- části obličeje a části těla, sloveso to have
- členové rodiny
- zvířata v zoo
- barvy
- oblečení
- Vánoce, Halloween, St. Valentine

• orientuje se ve slovní zásobě k tématu „rodina“
• orientuje se ve slovní zásobě tématu „zvířata v ZOO“
• pojmenuje barvy
• orientuje se ve slovní zásobě tématu „oblečení“, jednoduše
popíše, v čem je oblečen
• orientuje se ve slovní zásobě spojené se svátky a chápe kulturní
rozdíly ve zvycích
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES

4. Budování slovní zásoby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně

- výslovnost
- čísla 0 -12
- otázka na věk
- zájmena osobní, he , she, it
- zájmena přivlastňovací
- přivlastňovací pád
- komiksy z učebnice

• počítá do dvanácti, je schopen podat či sám si vyžádat informaci o
telefonním čísle a věku
• zná a užívá osobní zájmena
• seznámí se s přivlastňovacími zájmeny his/her
• odpoví na jednoduchou otázku na vlastnictví
• čte jednoduché texty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Gramatické struktury, typy vět a pravopis slov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjmenuje anglickou abecedu, umí hláskovat své jméno
• požádá o informaci na věc, hračku
• odpovídá na otázky o schopnostech (slyším, vidím), používá
krátké odpovědi
• čte jednoduché texty

- abeceda
- sloveso to be, krátké odpovědi (kladné i záporné)
- sloveso to have, krátké odpovědi (kladné i záporné)
- sloveso can, krátké odpovědi (kladné i záporné)
- orientace ve slovníku k učebnici

• píše jednotlivá slova a jednoduché věty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2 Anglický jazyk

4. ročník

4. ročník
3 týdně, P

1. Komunikace v každodenních situacích
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák zná a používá základní pozdravy

- pozdravy
- představení se
- pokyny

• poskytne informace o sobě a vyžádá si informace o jiných
osobách – jméno, věk
• rozumí jednoduchým pokynům,zná jejich význam
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
Ko
MuV
LV

2. Jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• počítá jednoduché příklady
• je seznámen s významem slova „some“a dokáže je využít při
vyjádření množství nepočitatelných podstatných jmen
• poskytne informace o čase
Průřezová témata

- značení množství ( a packet of, a tin of ....), some
- práce s časopisy, krátké sdělení v dopise, na pohlednici, blahopřání
- hodiny
- části dne

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
LV

3. Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládne podat základní informace o členech rodiny a kamarádech
• pojmenuje a jednoduše popíše zvířata

- rodina
- zvířata
- Vánoce, Velikonoce, Halloween
- zeměpisné údaje

• je seznamován s tradicemi a svátky,důležitými zeměpisnými údaji
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
OES
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5.1.2 Anglický jazyk

4. ročník

4. Budování slovní zásoby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná pravidla pro užití určitého a neurčitého členu

- čísla 0 - 20
- telefonní čísla
- předložky
- názvy dnů v týdnu, části dne, měsíce v roce, školní předměty
- orientace a využití slovníku
- člen určitý, člen neurčitý

• ovládá základní předložky,pomocí nich dokáže popsat umístění
osoby, věci, zvířete
• orientuje se v názvech měsíců, dnů v týdnu, využívá vhodnou
slovní zásobu týkající se jeho školních i volnočasových aktivit
• orientuje se v dvojjazyčném slovníku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PL
Ko

5. Gramatické struktury, typy vět a pravopis slov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• časuje sloveso „to be“ (být),užívá jej v jednoduché větě,pozná a
užívá jeho zkrácené tvary,tvoří zápor a otázku
• rozumí jednoduchým pokynům,zná jejich význam

- sloveso to be
- sloveso to have
- přítomný čas prostý

• časuje sloveso „to have“ (mít), pozná zkrácené tvary,dokáže
utvořit otázku, umí na ni odpovědět,využívá kladné i záporné tvary
• je schopen jednoduše popsat každodenní situaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
3 týdně, P

1. Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte nahlas a foneticky správně krátké texty obsahující převážně
známé jazykové prostředky
• pojmenuje místa a místnosti v domě, mluví o tom, kde které věci
jsou, popíše dům, byt
• mluví o počasí
• zná názvy některých států světa
• popíše rozvrh svého dne

- základní slovní zásoba z okruhu rodiny: zvířata, počasí, hračky,
dům, názvy místností
- otázka Where is the ....?
- it`s hot/cold..., The sun is shining, It`s raining in ......
- státy světa
- roční období
- měsíce
- dny v týdnu
- školní rozvrh
- datum - předložky on, at, in
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5.1.2 Anglický jazyk

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES
OES
JE
MuV
KD
PM
EV
E

2. Budování slovní zásoby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyžádá si jednoduchou informaci

- předložky in, on, near, under
- čas , always, usually, sometimes, never
- základní řadové číslovky
- základní slovní zásoba z okruhu - jídlo

• mluví o čase, vyjádří čas, zeptá se na čas
• mluví o jídle, co má nebo nemá rád
• umí určit pořadí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Gramatické struktury, typy vět a pravopis slov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• recituje říkanky, básničky, písničky a jiné texty
• mluví o tom, co lidé právě dělají
• používá základní slovní zásobu
• zvládá pozdravit při setkání a loučení, oslovit, představit se a
představit druhé
• poděkuje a odpoví na poděkování, vyjádří souhlas a nesouhlas,
radost
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu

- říkanky, básničky, písničky
- přítomný čas průběhový
- tvoření otázek, odpovědí a záporů
- slovesa can, must
- otázka a zápor pomocí slovesa do
- What do you want ? What do you like ? Where is...?
- číslovky 1 - 100
- some
- How many ..?

• vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou informaci
• naváže kontakt s konkrétní osobou
• rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a
smysl
• mluví o jídle, co má nebo nemá rád
• používá abecední slovník učebnice
• orientuje se v anglicko-českém a česko-anglickém slovníku
• vyjádřuje počet a množství, zeptá se na počet a množství
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
MV
Ko
MuV
LV
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5.1.2 Anglický jazyk

6. ročník

6. ročník
3 týdně, P

1. Základní vztahy prostorové
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčích (přímým i
reprodukovaným)
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu
Průřezová témata

- předložky místa (on top of, between, behind, in, near, next to)
- příslovce frekvenční, způsobová a místa.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
Ko

2. Jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčích (přímým i
reprodukovaným)
• dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení

- základní společenské obraty a fráze
- vyjádření přání a potřeb (want, need)

• rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

RSP

8. ročník

Ko

Hledání společenství

KaK
MeV
TMS

3. Gramatické struktury
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat
• reprodukuje jednoduché audio-orálně připravené texty
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• recituje zpaměti několik říkanek
• sdělí základní informace o sobě, své rodině a bydlišti

- přivlastňovací pád
- min. čas slovesa "být" a pravidelných sloves
- přítomný čas průběhový a prostý
- rozkazovací způsob
- přídavná jména
- vyjádření povinnosti
- vyjádření povinnosti pomocí "going to"
- zájmena neurčitá (somebody, nobody,…)

• písemně formuluje otázky a odpovědi na ně
• má zákl. poznatky o zemích dané jazykové oblasti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2 Anglický jazyk

6. ročník

4. Základní vztahy časové
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat

- určování hodin a času

• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Gramatické struktury a slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu

- vyjádření povinnosti

• vyhledává odpovědi na otázky
• formuluje otázky a odpovídá na ně
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OOSS

6. Tématické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte nahlas a foneticky správně přiměřeně

- popsání každodenních zvyků a činností

• sdělí základní informace o sobě, své rodině a bydlišti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VMEGS

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

ES

6. ročník

OES

Naše škola
Domov a rodina

MuV
KD

7. ročník
3+1 týdně, P

1. Jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v monologu či dialogu s malým počtem neznámých
výrazů, jejich význam dokáže odhadnout
• postihuje hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů

- psaní krátkých stručných dopisů a pohlednic
- žádání a poskytování osobních informací

• napíše stručný osobní dopis

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
68

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2 Anglický jazyk

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
KaK

2. Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyhledá zákl. informace a hlavní myšlenky

- seznámení s měnami angl. mluvících zemí
- popis města a instrukce k určení směru
- popsání denní rutiny, zvyků a živ. stylu
- popis lidí, charakteristika a oblečení

• tvořivě se zúčastní rozhovoru dvou i více osob
• vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích
• přednese krátkou zprávu či sdělení
• napíše stručný osobní dopis
• má základní poznatky o angl. mluvících zemích
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VMEGS

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

ES

7. ročník

OES

Majetek, bohatství

OSV
KaK
MuV
KD
LV
EV
ZPŽ

3. Gramatické struktury
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• postihuje hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů

- modální slovesa (can/can´t)
- minulý a budoucí čas

• rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i konverzaci dvou
a více osob
• vyhledá zákl. informace a hlavní myšlenky
• tvořivě se zúčastní rozhovoru dvou i více osob
• vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v monologu či dialogu s malým počtem neznámých
výrazů, jejich význam dokáže odhadnout
Průřezová témata

- vyjádření množství

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2 Anglický jazyk

8. ročník

8. ročník
3 týdně, P

1. Gramatické struktury
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení

- přítomný, minulý a budoucí čas prostý a průběhový
- modální slovesa
- trpný rod/ budoucí, přítomný a minulý
- nepravidelná slovesa

• postihuje hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů
• orientuje se v monologu či dialogu s malým počtem neznámých
výrazů, jejich význam dokáže odhadnout
• čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích
autentických textů, převážně informativního charakteru
• domluví si setkání, společný program
• vyplní běžný formulář a dotazník
• má všeobecný rozhled, který přispívá k formování vzájemného
porozuměni mezi zeměmi (k respektu a toleranci odlišných
kulturních hodnot jiných národů)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
PL
MV
Ko
VDO
OSŠ
MeV
IVMSR
TMS
MuV
KD
EP

2. Gramatické struktury a slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• domluví si setkání, společný program

- stupňování přídavných jmen

• odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
MV
Ko
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5.1.2 Anglický jazyk

8. ročník

3. Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• je schopen nakupovat různé zboží, jízdenky, vstupenky apod

- popis osoby, místa, předmětu, času a situace

• užívá jednoduché obraty, vyjadřující svolení, odmítnutí, radost,
politování, omluvu, prosbu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
Ko
ŘPRD
VDO
OOSS

4. Základní vztahy a slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• napíše osobní dopis, umí vyjádřit své zážitky, dojmy, přání, atd.

- předložky místa a času

• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
3 týdně, P

1. Gramatické struktury
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí souvislým projevům učitele
• rozumí monologickým i dialogickým projevům rodilých mluvčích,
pronášeným v přirozeném tempu a obsahujícím několik
neznámých výrazů snadno odhadnutelných z kontextu
• samostatně vede jednoduchý dialog

- minulý, přítomný a budoucí čas prostý a průběhový
- předpřítomný a předminulý čas
- trpný rod
- modální slovesa (should, can, might, shall, would)

• souvisle pohovoří na známá témata (včetně základních reálií)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
IVMSR
TMS
OSV
MV
Ko
VDO
OSŠ
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5.1.2 Anglický jazyk

9. ročník

2. předpřítomný a předminulý čas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí monologickým i dialogickým projevům rodilých mluvčích,
pronášeným v přirozeném tempu a obsahujícím několik
neznámých výrazů snadno odhadnutelných z kontextu
Průřezová témata

- předpřítomný a předminulý čas

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
IVMSR
TMS

3. Lexikální princip
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• formuluje otázky a odpovídá na ně pohotově, přirozeně a jazykově
správně reaguje v dialogických situacích každodenního života
Průřezová témata

- zájmena zvratná a samostatná

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Typy vět
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládne vyjadřovat vlastní názor
Průřezová témata

- nepřímá řeč

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí a dokáže reprodukovat vyslechnutý nebo přečtený text
Průřezová témata

- vedení telefonického rozhovoru

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Základní vztahy prostorové
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá slovníky a jazykové příručky
Průřezová témata

- udávání směru

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Základní vztahy a slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá napsat stručný životopis
Průřezová témata

- příslovce času

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

8. Gramatické struktury a typy věttázací dovětky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyplní běžný formulář a dotazník

- tázací dovětky
- příkazy a žádosti

• pracuje s autentickými texty (časopisy, knihy, prospekty)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OOSS

9. Slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pojmenovává části těla

- části těla

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

10. Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských,
společenskopolitických, kulturních a historických reáliích
• má všeobecný rozhled

- význačné osobnosti z oblasti vědy, umění, historie, politiky, sportu

• odhaduje významy neznámých výrazů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
OES
MuV
PM
EV
VČP

5.1.3 Německý jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+2

0+2

0+2

5. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika volitelného předmětu - Německý jazyk
-----------------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Tento vyučovací předmět je vyučován ve formě povinného předmětu.
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Časová dotace předmětu Německý jazyk je 6 hodin týdně a je realizována v jednotlivých ročnících:
7. třída 2 hodiny
8. třída 2 hodiny
9. třída 2 hodiny
Dovednosti, které žáci při vyučování německého jazyka získají, jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí komunikace
v cizím jazyce – žák je schopen přečíst kratší německý text, porozumět mu, vyhledat klíčová slova, interpretovat
jej, utvořit vlastní závěry, komunikovat s další osobou. Je tedy kladen důraz především na rozvoj komunikačních
dovedností, kterým je podřízena i výuka mluvnické části předmětu.
Obsah vzdělávacího předmětu Německý jazyk na 2. stupni má komplexní charakter a je rozdělen do tří složek,
které se vzájemně prolínají a doplňují:
- Receptivní řečové dovednosti
- Produktivní řečové dovednosti
- Interaktivní řečové dovednosti
Receptivní řečové dovednosti – žáci se učí pozorně naslouchat, vyslovovat, číst nahlas s porozuměním, rozumět
obsahu jednoduchého přečteného textu, vyhledat potřebnou informaci a odpověď na otázku, pochopit známé
každodenní výrazy, fráze a základní věty, používat abecední slovník.
Produktivní řečové dovednosti – žáci se učí sdělit ústně i písemně základní údaje o sobě, své rodině a běžných
každodenních situacích, vyplnit tyto údaje do formulářů, reprodukovat obsah přiměřeně obtížného textu,
promluvy a jednoduché konverzace, napsat jednoduchou odpověď na sdělení.
Interaktivní řečové dovednosti – žáci se učí pečlivě vyslovovat a zapojovat se do jednoduché konverzace dalších
osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytnou požadované informace.
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách nebo v multimediální učebně. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci
děleni do skupin. Některá témata jsou realizována formou projektů.
Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou například divadelní scénky v německém jazyce při příležitosti
různých oslav ( vánoční besídka), poznávací zájezdy do německy mluvících zemí (zejména do Rakouska), atd.
Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností.

2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Klíčové kompetence
2.1. Kompetence k učení
- číst s porozuměním
- třídit, zpracovávat a využívat získané informace, aplikovat je v různých situacích
- pracovat s obecně užívanými termíny, znaky, symboly
- klást otázky, formulovat správné odpovědi
- zhodnotit výsledky své práce, prezentovat je a diskutovat o nich
- správně si osvojovat slovní zásobu a využívat internacionalismy
2.2. Kompetence k řešení problémů
- vnímat a pochopit problém (pojmenovat problém, stanovit postup)
- uplatňovat získané dovednosti k řešení problémů
- odhalit příčiny problémů, chápat následky problémů, nenechat se odradit chybou, začít znovu
- nalézat chyby v textu
- vyjádřit souhlas i nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů
- při neúspěchu hledat alternativní řešení
- uplatňovat intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu
- zpracovávat projekty jako dlouhodobý úkol
- řešit problémy na modelových situacích (situační hry, reálné i nereálné situace…)
2.3. Kompetence komunikativní
- užívat správně verbální i neverbální způsoby dorozumívání

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
74

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3 Německý jazyk

- formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby partner porozuměl
- domluvit se cizím jazykem, nezůstat izolován v cizojazyčném prostředí
- komunikovat i pomocí moderních technologií
- adekvátně komunikovat s lidmi všech věkových kategorií
- pomoci partnerovi, který v jazykové komunikaci není tak pohotový
- reagovat na slyšené i psané pokyny
- vystupovat s jistotou při komunikaci, odbourávat jazykové bariéry
2.4. Kompetence sociální a personální
- pracovat ve skupině, tolerovat všechny členy týmu, být ohleduplný k ostatním, poskytnout i přijmout pomoc
- vytvářet a vážit si dobrých mezilidských vztahů, uvědomit si přínos práce ve skupině
- přijímat zkušenosti jiných a předávat zkušenosti vlastní
2.5. Kompetence občanské
- uplatňovat etické normy v každodenním životě, nenechat ubližovat sobě ani druhým
- pociťovat zodpovědnost za sebe sama i za skupinu
- respektovat individuální zájmy, uplatňovat takt
- vnímat kulturní hodnoty s jejich historickým odkazem
2.6. Kompetence pracovní
- respektovat dohodnutá pravidla
- mít pořádek na pracovním místě
- dodržovat správné pracovní návyky
- účelně využívat vědomosti a dovednosti získané v jiných vzdělávacích předmětech
- pracovat se slovníky, encyklopediemi, jinými jazykovými příručkami a PC
- orientovat se v textu

7. ročník
0+2 týdně, P

1. Konverzační témata
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• hláskuje jména spolužáků

- abeceda, pozdravy, dny v týdnu
- čísla 0 - 20
- barvy
Wochentage
Leute und Länder

• vyjmenuje dny v týdnu
• pojmenuje základní barvy
• pozdraví se se spolužáky, dospělými , zná více pozdravů, řekne
své telefonní číslo
• vytváří jednoduché otázky (jméno, bydliště, telef.číslo,zájmy)
• odpovídá na otázky spolužáků
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES
OES
JE
OSV
PL
MV
Ko

2. Německo, Rakousko, Švýcarsko
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získá na internetu základní informace o těchto zemích
• vypracuje jednoduchý projekt o těchto zemích

Průřezová témata

Německo, Rakousko, Švýcarsko
Wer wohnt wo ?
Woher kommst du ?

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
PL
MV
Ko
KaK
VMEGS
ES
OES
JE

3. Moje rodina
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• představí členy své rodiny
• sestaví krátké vyprávění o své rodině

Meine Familie
- představení členů rodiny
- popis fotografie

• porozumí krátkému textu o rodině

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
PL
MV
Ko
KaK

4. Přátelé
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• jednoduše popíše své kamarády
• vyjádří,co kdo dělá rád či nerad

Meine Freunde
- popis osoby
- Projekt : " Mein Freund "
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PL
MV
Ko

5. Časové údaje
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjádří, kolik je hodin, rozliší užití Uhr/ Stunde

Časové údaje
Uhrzeit

• zeptá se, kdy někdo přijde, odejde, jak dlouho zůstane
• přečte text s porozuměním
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Škola
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pojmenuje školní potřeby , věci jednoduše popíše
• ptá se na předměty, posoudí správnost výpovědi

Průřezová témata

die Schule
- Schulsachen
- popis věcí
- pojmenování předmětů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
KČPPMS
IVMSR
SMS
VAMS
FVM
TMS
PRT

7. Zájmy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• hovoří o koníčcích svých, svých přátel,
• popíše svůj týdenní program , odmítne navržený program

Mein Hobby
Sport
Dialoge - E-mail

• napíše o sobě jednoduchý e-mail
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SaS
SRaSO
PH
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7. ročník

8. Gramatika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojí si slovosled ve větě oznamovací a otázce
• vytváří samostatně jednoduché otázky, odpovídá na otázky
spolužáků
• vytváří věty se záporkou nicht
• pochopí rozdíl mezi vykáním v Čj a Nj
• osvojí si koncovky časování pravidelných sloves, používá je v
jednoduchých větách
• rozkazovací způsob

- věta oznamovací, otázka
- zápor
- vykání
- časování pravidelných sloves
- časování sloves haben, sein
- osobní zájmena
- přivlast.zájmena MEIN, DEIN, SEIN, IHR
- tázací zájmena
- členy podstatných jmen DER, DIE, DAS
- předložka am

• osvojí si tvary přít.času jednot.čísla
• užívá je v krátkých větách
• používá postupně osobní zájmena v 1.pádě
• seznámí se s tvary 1. a 4.p. zájmen, používá je v jednoduchých
větách
• osvojí si tázací zájmena, používá je v jednoduchých větách,
odpovídá na otázky
• seznámí se s pravidly užívání členu určitého a neurčitého
• porovná jejich tvary v 1. a 4. pádě
• užívá je v jednoduchých větách
• používá předložku am ve větách
• seznámí se základy psaní na PC v němčině
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP

8. ročník
0+2 týdně, P

1. Konverzační témata
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák sestaví krátké rozhovory, ptá se na školní předměty,
popisuje stručně zvířata, napíše e-mail o sobě

- telefonní rozhovory, psaní dopisu, předměty
- popis zvířat
E-Mail
Die Tiere
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES
OES
JE
MeV
TMS
IVMSR
OSV
PL
MV
Ko

2. Časové údaje
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjádří, kolik je hodin, poskytuje informace o časových údajích
(hodiny, dny, měsíce, roční období)
• popisuje místa, kde je

Časové údaje
Číslovky
Die Uhrzeit

• píše pozvánku na oslavu apod
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Prázdniny a volný čas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjádří cíl své cesty, zakoupí si jízdenku, objedná si ubytování,
napíše stručný pozdrav z dovolené
• vyplní o sobě předtištěný formulář
Průřezová témata

In den Ferien
Reisen

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Můj domov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popisuje svůj dům a pokoj

Mein Zuhause

• čte krátké texty s porozuměním
• vyjadřuje své činnosti v krátkých větách
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Cestování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozvání do kina, přijetí nebo odmítnutí
• odmítne nebo přijme pozvání kamaráda

Pozvánka
Unser Programm
Die Einladung

• ptá se na směr cesty
• jednoduše popisuje svou cestu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

6. Můj den
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje své povinnosti

Můj den
Mein Tag

• hovoří, co musí (nemusí) během dne udělat
• mluví o svém jídelníčku
• používá číslovky větší než 100
• čte s porozuměním rozhovory v obchodech
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Gramatika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• časuje správně sloveso haben

• tvoří otázky

- časování slovesa haben
- 4. pád podstatných jmen s neurčitým členem
- časování dalších pravidelných sloves
- zápor kein ve 4. pádě
- Vídeň
- předložka in ve 3. pádě, předložky im, um v časových údajích
- určování času
- množné číslo některých podstatných jmen
- vazba „ich möchte“
- předložky nach a in (při cestování)
- časování slovesa fahren
- evropské země (EU)
- přivlastňovací zájmeno unser
- předložky se 3. a 4. pádem
- 4. pád podstatných jmen s určitým členem
- časování sloves s odlučitelnou předponou
- další nepravidelná slovesa
- opakování předložek se 3. a 4. pádě – rozšíření učiva
- tvoření otázek
- nepřímý pořádek slov ve větě
- předložka für

• zopakuje si přímý pořádek slov ve větě a tvoří věty v nepřímém
pořádku slov
• používá předložku für ve větách

Způsobové sloveso müssen
Číslovky větších než 100
3. pád podstatných jmen

• užívá 4. pády
• časuje pravidelná slovesa a užívá je ve větách
• používá kein v krátkých větách, rozumí jejich významu
• určuje hodiny podle názorné ukázky
• seznámí se s užíváním předložek v časových údajích
• vyjadřuje svoje přání vazbou „chtěl(a)" bych
• časuje nepravidelné sloveso fahren
• užívání přeložek se 3. a 4. pádem ve větách
• překlad slovních spojení ve 3. nebo 4. pádě
• překlad vět se slovesy s odlučitelnou předponou – vyhledává
• spojuje slovesa, texty překládá
• užívá nepravidelná slovesa v jednoduchých větách
• další užití předložek s porozuměním

• používá a tvoří věty se způsobovým slovesem müssen
• používá a čte číslovky od 100 do 10 000

další nepravidelná slovesa

• rozliší 3. a 4. pády
• uvědomí a upevní si své znalosti ve změnách kmenových
samohlásek u nepravidelných sloves
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

9. ročník
0+2 týdně, P

1. Konverzační témata - týden, rozvrh hodin
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• připravuje rozhovory ve škole a o škole

Můj týden
Týdenní program
Rozvrh hodin
Meine Woche
Unser Stundenplan

• říká, co ve škole smí a nesmí
• čte texty s porozuměním

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
Ko
VMEGS
ES
MeV
VAMS
TMS

2. U lékaře
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popisuje lidské tělo

Popis lidského těla
U lékaře, nemoci
Körperteile
Krankheiten

• sděluje, co ho bolí, mluví s lékařem
• čte rozhovory s lékařem s porozuměním
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Město, vesnice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popisuje cestu podle jednoduchého plánu města
• sděluje, ze které země pochází

Život ve měst a na vesnici
In der Stadt
Auf dem Lande

• dopravní prostředky
• charakterizuje místa, kde kdo žije
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

4. Počasí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popisuje různá roční období

Počasí
Charakteristika počasí
Popis oblečení
Das Wetter
Jahreszeiten
Unsere Kleidung

• popisuje oblečení v různých ročních obdobích
• čte texty s porozuměním

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Prázdniny, dovolená
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte články na téma „dovolená, volný čas“, překládá texty
• vypráví v jednoduchých větách o své dovolené v minulém čase

Prázdniny
Plány na dovolenou
Popis osob a věcí
Wieder Ferien

• popisuje osoby a věci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Opakování, poslech
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte texty s porozuměním

Opakování
Komunikace
Poslechová cvičení
Gramatika

• popisuje osoby a věci

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Gramatika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• tvoří věty se způsobovými slovesy, překládá je
• překládá krátká spojení s osobními zájmeny
• překládá věty se slovesem „tun“
• opakuje si pravidla tvoření rozkazovacího způsobu ve větách,
používá ho v krátkých příkazech
• umí tvořit minulý čas (préteritum) u sloves sein a haben
• opakuje skloňování způsobových sloves, tvoří věty
• opakuje si přivlastňovací zájmena, množné číslo, nepravidelná
slovesa a rozšiřuje si své znalosti
• osvojuje si pravidla tvoření minulého času (perfekta) pravidelných
a nepravidelných sloves
• stupňuje přídavná jména a příslovce

- způsobová slovesa können a dürfen
- podmět „man“
- osobní zájmena ve 3. pádě
- opakování množného čísla podstatných jmen
- sloveso „tun“ – ve spojení „weh tun“
- rozkazovací způsob
- préteritum sloves sein a haben
- další předložky se 3. pádem
- způsobové sloveso wollen
- přivlastňovací zájmena
- množné číslo podstatných jmen
- další nepravidelná slovesa v přítomném čase
- perfektum pravidelných sloves
- perfektum některých nepravidelných sloves
- stupňování přídavných jmen a příslovcí

• užívá stupňování v jednoduchých větách
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.1.4 Ruský jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

5. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika volitelného předmětu - Ruský jazyk
-----------------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Tento vyučovací předmět je realizován formě povinného předmětu.
Časová dotace předmětu Ruský jazyk je 6 hodin týdně a je realizována v jednotlivých ročnících:
7. třída 2 hodiny
8. třída 2 hodiny
9. třída 2 hodiny
Výuka probíhá podle učebnic Pojechali 1. 2. 3. , žáci používají pracovní sešit.
Dovednosti, které žáci při vyučování německého jazyka získají, jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí komunikace
v cizím jazyce – žák je schopen přečíst kratší text, porozumět mu, vyhledat klíčová slova, interpretovat jej,
utvořit vlastní závěry, komunikovat s další osobou. Je tedy kladen důraz především na rozvoj komunikačních
dovedností, kterým je podřízena i výuka mluvnické části předmětu.
Obsah vzdělávacího předmětu Ruský jazyk na 2. stupni má komplexní charakter a je rozdělen do tří složek, které
se vzájemně prolínají a doplňují:
- Receptivní řečové dovednosti
- Produktivní řečové dovednosti
- Interaktivní řečové dovednosti
Receptivní řečové dovednosti – žáci se učí pozorně naslouchat, vyslovovat, číst nahlas s porozuměním, rozumět
obsahu jednoduchého přečteného textu, vyhledat potřebnou informaci a odpověď na otázku, pochopit známé
každodenní výrazy, fráze a základní věty, používat abecední slovník.
Produktivní řečové dovednosti – žáci se učí sdělit ústně i písemně základní údaje o sobě, své rodině a běžných
každodenních situacích, vyplnit tyto údaje do formulářů, reprodukovat obsah přiměřeně obtížného textu,
promluvy a jednoduché konverzace, napsat jednoduchou odpověď na sdělení.
Interaktivní řečové dovednosti – žáci se učí pečlivě vyslovovat a zapojovat se do jednoduché konverzace dalších
osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytnou požadované informace.
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách nebo v multimediální učebně. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci
děleni do skupin. Některá témata jsou realizována formou projektů.
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Klíčové kompetence
2.1. Kompetence k učení
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- číst s porozuměním
- třídit, zpracovávat a využívat získané informace, aplikovat je v různých situacích
- pracovat s obecně užívanými termíny, znaky, symboly
- klást otázky, formulovat správné odpovědi
- zhodnotit výsledky své práce, prezentovat je a diskutovat o nich
- správně si osvojovat slovní zásobu a využívat internacionalismy
2.2. Kompetence k řešení problémů
- vnímat a pochopit problém (pojmenovat problém, stanovit postup)
- uplatňovat získané dovednosti k řešení problémů
- odhalit příčiny problémů, chápat následky problémů, nenechat se odradit chybou, začít znovu
- nalézat chyby v textu
- vyjádřit souhlas i nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů
- při neúspěchu hledat alternativní řešení
- uplatňovat intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu
- zpracovávat projekty jako dlouhodobý úkol
- řešit problémy na modelových situacích (situační hry, reálné i nereálné situace…)
2.3. Kompetence komunikativní
- užívat správně verbální i neverbální způsoby dorozumívání
- formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby partner porozuměl
- domluvit se cizím jazykem, nezůstat izolován v cizojazyčném prostředí
- komunikovat i pomocí moderních technologií
- adekvátně komunikovat s lidmi všech věkových kategorií
- pomoci partnerovi, který v jazykové komunikaci není tak pohotový
- reagovat na slyšené i psané pokyny
- vystupovat s jistotou při komunikaci, odbourávat jazykové bariéry
2.4. Kompetence sociální a personální
- pracovat ve skupině, tolerovat všechny členy týmu, být ohleduplný k ostatním, poskytnout i přijmout pomoc
- vytvářet a vážit si dobrých mezilidských vztahů, uvědomit si přínos práce ve skupině
- přijímat zkušenosti jiných a předávat zkušenosti vlastní
2.5. Kompetence občanské
- uplatňovat etické normy v každodenním životě, nenechat ubližovat sobě ani druhým
- pociťovat zodpovědnost za sebe sama i za skupinu
- respektovat individuální zájmy, uplatňovat takt
- vnímat kulturní hodnoty s jejich historickým odkazem
2.6. Kompetence pracovní
- respektovat dohodnutá pravidla
- mít pořádek na pracovním místě
- dodržovat správné pracovní návyky
- účelně využívat vědomosti a dovednosti získané v jiných vzdělávacích předmětech
- pracovat se slovníky, encyklopediemi, jinými jazykovými příručkami a PC
- orientovat se v textu
3. Integrace průřezových témat do vyučovacího předmětu:
•
•
•
•

OSV (Rozvoj schopnosti poznávání, Mezilidské vztahy, Komunikace )
EGS ( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané)
MKV ( Lidské vztahy,)
MV ( Tvorba mediálního sdělení)
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7. ročník

7. ročník
0 týdně, P

1. Předazbukové období
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí pozdravit, odpovědět na jednoduchou otázku: Jak se
jmenuješ, kde bydlíš?
• umí základní slovíčka k tématům

Jak se jmenuješ?

• ovládá poděkování, prosbu
• umí pracovat s obrázky, zvládá samostatně text rozpočítadla
• Poslech: Rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se
k oblastem, které se žáka bezprostředně týkají ( např. informace o
sobě a o své rodině, o nakupování, místopisu. Dokáže pochopit
smysl krátkých, jasných a jednoduchých zpráv.
• Čtení: Umí číst krátké jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní
informace v jednoduchých materiálech – inzerát, program kina,
jízdní řád. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.
• Konverzece: Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích,
které vyžadují přímou výměnu informací a týkají se dobře
známých témat a činností. Zvládne velmi krátkou společenskou
konverzaci, i když nerozumí zcela všemu.

• Jak se představíte?
• Základní poučení o ruské přízvuku, rozlišování přízvučné
a nepřízvučné slabiky.
Písmena: т, а, к , о , м , б , з , э ,
н,в,у,е,я
Věty typu: Кто это ?
Seznamte se!
• Jak se pozdravíte při setkání, při loučení?
• Jak si telefonicky domluvíte setkání?
• Intonace tázacích a oznamovacích vět.
Písmena: г , д , и , й, л, п, ч , ш , ы, р , с, ь
Oslovení oficiální a neoficiální.
Číslovky 1-10 v 1.pádě
Mluvíte rusky?
-Odkud kdo je? Kolik je mu let? Který jazyk se učí?
Pozvání na návštěvu, poděkování, omluva.
Pohyblivý přízvuk.
Písmena: ж, ф , ц , щ , х , ё , ю , Б
Číslovky 11-20.
Časování sloves: жить, знать , говорить
Na návštěvě u Dimy
• Jak kdo telefonmuje?
• Jak kdo překonává jazykové obtíže?

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Azbukové období
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládne psaní všech písmen azbuky
• ovládá správné napojování písmen
• umí přečíst
• zvládne odopědět na složitější otázky - Co se komu líbí? Jaké má
zájmy?
• umí přečít a reprodukovat formou rozhovoru
• Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal
vlastní rodinu, kamarády, školu a město.
• Písemný projev Umí napsat krátké jednoduché poznámky, které
se týkají základních potřeb. Umí napsat jednoduchý osobní dopis,
například poděkování.

Průřezová témata

Pohyblivý přízvuk u sloves: учить , посмотреть
Intonace zvolacích vět.
Souhrnné opakování azbuky.
Číslovky 30-90 a 100 – 900.
Podstatná jména 1. –3.pád, Osobní zájmena 1.-3.pád.
Časování sloves: звонить, быть, учить, посмотреть
Naše rodina
• Členové rodiny, příbuzní.
• Kdo kde studuje, kdo kde chodí do školy, kdo kde pracuje.
Pohyblivý přízvuk slovesa: учиться
Podstatná jména po číslovkách 2,3,4.
Věty typu: Папа врач.
Přivlastňovací zájmena.
Časování sloves: работать, учиться

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

8. ročník
0 týdně, P

1. Povolání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Poslech : Rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se
k oblastem, které se žáka bezprostředně týkají ( např. informace o
sobě a o své rodině, o nakupování, místopisu. Dokáže pochopit
smysl krátkých, jasných a jednoduchých zpráv.
• umí bezpečně azbuku
• zvládne plynule čtení krátkého textu
• umí pojmenovat dny, měsíce

Průřezová témata

Povolání
• Čím kdo chce/nechce být.
• Co koho zajímá.
• Co se komu líbí/nelíbí.
Výslovnost: де, те, не
Věty typu: Папа работает врачом.
Názvy profesí mužů a žen.
7. pád některých podstatných jmen.
Časování sloves: хотеть
Rozlišování tvarů: нравиться, нравяться,

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Volný čas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Čtení: Umí číst krátké jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní
informace v jednoduchých materiálech – inzerát, program kina,
jízdní řád. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.
• umí pracovat s čísly od 1 - 100 ústně a odpovídat na otázky
• umí vyjádřit, co má rád a co se mu nelíbí
• ovládá pojmenovat budovy a umí poradit při cestování

Průřezová témata

Volný čas
• Co kdo rád dělá.
• Co kdo rád dělá ve volném čase.
• Jak někoho pozvat, jak přijmout/ odmítnout pozvání.
I.a II. časování sloves typů: читать, жить, говорить, учить
Zvratná slovesa.
Slovesa se změnou kmenových souhlásek typů: писать, ходить
Slovesné vazby: играть на чем, уграть во что

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Seznámení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Konverzace: Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích,
které vyžadují přímou výměnu informací a týkají se dobře
známých témat a činností. Zvládne velmi krátkou společenskou
konverzaci, i když nerozumí zcela všemu.
• umí se představit a pohovořit o rodině
• umí napsat dopis, adresu
• Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal
vlastní rodinu, kamarády, školu a město.

Průřezová témata

Seznámení
• Kdo se chce s kým seznámit?
• Kdo si chce s kým dopisovat?
• Jak napsat seznamovací inzerát?
Opakování intonace otázek a odpovědí.
Výslovnost zakončení zvratných sloves.
Slovesa se změnou kmenových souhlásek.
Slovesné vazby: интересоваться чем, увпекаться чем
Skloňování osobních zájmen.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.1.4 Ruský jazyk

8. ročník

4. Ve škole
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Písemný projev Umí napsat krátké jednoduché poznámky, které
se týkají základních potřeb. Umí napsat jednoduchý osobní dopis,
například poděkování.
• zpívá s doprovodem magnetofonu
• ovládá slovní zásobu k tématu
• umí zformulovat pozvánku

Ve škole
• Jak se zapsat do jazykového kurzu?
• Jak se orientovat ve škole?
• Kde kdo byl a co dělal?
Řadové číslovky v 1. a 6. pádě.
Vyjadřování data
Vykání.
Přestávka
• Rozvrh hodin
• Oblíbené předměty
• Známky
Předložkové vazby odlišné od češtiny:
по, после
Skloňování zájmen: кто, что
Skloňování podstatných jmen typů:
магазин, портфель, школа, неделя,

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
0 týdně, P

1. Orientace ve městě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Poslech: Rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se
k oblastem, které se žáka bezprostředně týkají ( např. informace o
sobě a o své rodině, o nakupování, místopisu. Dokáže pochopit
smysl krátkých, jasných a jednoduchých zpráv.
• Čtení: Umí číst krátké jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní
informace v jednoduchých materiálech – inzerát, program kina,
jízdní řád. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.
• reaguje na otázky
Průřezová témata

Jak se orientovat ve městě
• Jak se ptát a jak odpovídat na dotazy jak se kam dostat a jakým
prostředkem.
Časování sloves: ехать, помочь
Infinitivní věty typu: Как пройти к …?
Кому позвонить? Где выйти?

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. V obchodním centru
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Konverzace: Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích,
které vyžadují přímou výměnu informací a týkají se dobře
známých témat a činností. Zvládne velmi krátkou společenskou
konverzaci, i když nerozumí zcela všemu.
• rozumí přečtenému textu a umí reagovat na dotazy
• Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal
vlastní rodinu, kamarády, školu a město.
Průřezová témata

V obchodním centru
• Co komu koupit?
• Kolik co stojí?
• Kdo koho potkal?
Časování sloves typu: купить, спросить, взять
1.a 2. pád podst. jmen typů: магазин, портфель, школа
Pohyblibé –o-, -e- u podst. jmen

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

3. Hlavní města
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Písemný projev Umí napsat krátké jednoduché poznámky, které
se týkají základních potřeb. Umí napsat jednoduchý osobní dopis,
například poděkování.
• umí slovní zásobu k tématům

Průřezová témata

Dvě hlavní města
• Co si prohlédnout v Moskvě a co v Petrohradě?
Skloňování podstatných jmen typů: место , здание
Nesklonná podst. jména.
Vazby s předložkami: после, по

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Praha
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládne přečíst delší text

Přijeďte do Prahy!
• Jak informovat o Praze zahraniční hosty?
• Co si chtějí zahraniční hosté v Praze prohlédnout?

• ovládá určování čas a datum
• aktivně používá slovní zásobu

1. a 2. pád podstatných jmen v množném čísle typů: неделя,
фотография
место , здание
Skloňování podstatných jmen v souhrnu.

• v hovoru užívá jednoduché obraty a fráze

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5.2 Matematika a její aplikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou
gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a
vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a
jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a
způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu
Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický
okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci,
algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět
operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a
zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a
geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás,
uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku,
velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a
prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních
situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou
projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti
známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou
hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je
konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného
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počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu
funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může
být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit
logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém,
utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje
vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně
úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité
typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří
mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické
práci se zdroji informací.

5.2.1 Matematika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

4

4+1

4+1

4+1

4+1

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

3+1

4+1

4+1

4+1

Charakteristika předmětu
----------------------------------------------------------Charakteristika předmětu - Matematika 1. stupeň
-----------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Časové vymezení předmětu : v 1.ročníku 4 hodiny týdně, v 2.-5. ročníku 5 hodin týdně
Je tedy posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace.
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické
pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti
a dovednosti potřebné v praktickém životě. Důraz klade na porozumění základním myšlenkovým postupům
a pojmům a jejich vzájemným vztahům.
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy :
Čísla a početní operace - žáci si osvojují aritmetické operace ve třech složkách:
- dovednost provádět operaci
- algoritmické porozumění (proč daný postup )
- významové porozumění (umět operaci propojit s reál.situací )
Získávají číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním seznamují se s pojmem
proměnná.
Závislosti, vztahy a práce s daty
- rozpoznávají určité typy změn a závislostí, analyzují je z tabulek, diagramů a grafů. Cílem je pochopení pojmu
funkce.
Geometrie v rovině a prostoru
- určují a znázorňují geometrické útvary, modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti, uvědomují si
vzájemnou polohu
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Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- uplatňují logické myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života
Průřezová témata: VDO
EV
EGS
Organizace: výuka probíhá v kmenové třídě nebo v počítačové učebně, využívají k učení různé formy práce.
Během hodiny učitelé a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
2.Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení – učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky, prováděním
rozborů a zápisů při řešení úloh, zdokonaluje grafický projev, rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické
a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci.
Kompetence k řešení problémů –učí se provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků,volbu
správného postupu, vyhodnocování správností výsledků. Rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při
řešení úloh,učí se sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti.
Kompetence komunikativní -žáci se učí přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematického jazyka včetně
symboliky. Učí se obhajovat své myšlenky, pracovní postupy a způsoby řešení matematických úloh.
Kompetence sociální a personální – prostřednictvím řešení matematických problémů jsou žáci vedeni ke
kritickému uvažování,ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat ve skupinách, v týmu.
Kompetence občanská – žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení při zpracovávání informací, učí se hodnotit svoji
práci i práci ostatních, vážit si vzájemné pomoci, jsou vedeni k ohleduplnosti.
Kompetence pracovní – jsou vedeni k řešení reálných situací v životě, učí se využívat matematické poznatky
a dovednosti v praktických činnostech.
-----------------------------------------------------------Charakteristika předmětu - Matematika 2. stupeň
-----------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět Matematika se na 2.stupni vyučuje jako samostatný předmět v šestém ročníku 4 hodiny týdně, v 7., 8.
a 9.ročníku 5 hodin týdně. Je tedy posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace. V případě většího počtu žáků
ve třídě (nad 25) je možno některé vyučovací hodiny dělit.
Obsahem navazuje na předmět Matematika na 1.stupni. Vzdělávací oblast je rozdělena do čtyř tématických
okruhů:
• číslo a proměnná – žáci si osvojují početní operace v oboru přirozených, celých a racionálních čísel, učí se
získávat údaje měřením, odhadováním, porovnáváním, zaokrouhlováním a výpočtem, seznamují se s pojmem
proměnná, učí se matematizovat reálné situace
• závislosti, vztahy a práce s daty – žáci poznávají a uvědomují si změny a závislosti známých jevů z běžného
života, učí se analyzovat změny a závislosti z tabulek, diagramů a grafů, jednoduché případy sami vyjadřují
matematickým předpisem, tabulkou, grafem
• geometrie v rovině a v prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary, učí se porovnávat, odhadovat,
určovat velikost úhlu, obvody, obsahy, povrchy a objemy, řeší úlohy z praxe, zdokonalují svůj grafický projev
• nestandardní aplikační úlohy a problémy – žáci se učí řešit úlohy z běžného života, problémové úlohy, které je
nutí uplatňovat logické myšlení, třídit údaje, provádět náčrtky
Vzdělávání klade důraz na porozumění myšlenkovým postupům a pojmům matematiky, rozvíjí exaktní
a abstraktní myšlení, logické a kritické usuzování. Zaměřuje se na rozvoj dovedností žáků, na užití matematiky
v praktickém životě.
Předmět Matematika je úzce spjat s fyzikou ( převody jednotek, výpočty, vyjádření neznámé ze vzorce,
zaokrouhlování ) a s chemií ( rovnice ). Matematické dovednosti jsou potřeba i v ostatních předmětech , např.
zeměpis, dějepis, informatika, občanská výchova.
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Do vzdělávacího obsahu jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat . Osobnostní a sociální výchova
OSV, Výchova demokratického občana VDO, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS
a Enviromentální výchova EV.
Prostřednictvím předmětu Matematika lze rozvíjet pozornost, soustředění, paměť, sebekontrolu a sebeovládání,
řešit praktické úlohy, učit se komunikaci, odpovědnosti a vzájemnému respektování (OSV, VDO). Pomocí
projektů, řešení slovních úloh, sestrojování grafů, diagramů a přehledů lze realizovat témata, která se zabývají
energií, dopravou, ochranou životního prostředí, ale také životem v ostatních zemích (EV, EGS).
2. Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí žáků.
Kompetence k učení
Učitel
- podporuje rozvoj abstraktního a logického myšlení žáků zařazováním vhodných problémových úloh
- vytváří zásobu matematických nástrojů /početních operací, metod řešení, algoritmů), které žák využívá při
řešení úkolů z reálného života
- vede žáky ke stručnému a přesnému vyjadřování v matematickém jazyce a k používání matematické symboliky
Kompetence k řešení problémů
Učitel
- vede žáky k poznatku, že matematická úloha ( a nejen ona) může mít různé varianty řešení, učí žáky hledat
různé možnosti řešení
- vede žáky k tomu, aby dokázali provést rozbor problému, navrhnout plán řešení, zvolit správný postup, řešení
- nabízí dostatek úloh vycházejících z reálného života, dává žákům prostor na samostatný rozbor a řešení
problému
- vede žáky k tomu, aby se na základě zkušenosti učili vyslovovat hypotézy a uměli je ověřit nebo vyvrátit
pomocí příkladů
Kompetence komunikativní
Učitel
- vede žáky k vyjadřování myšlenek, postupů a názorů v logickém sledu
- zařazováním práce ve skupinách vede žáky k tomu, aby jasně formulovali své názory, argumentovali , učili se
obhajovat své postupy, uměli naslouchat druhým
- nabízí příležitosti k využívání informačních a komunikačních prostředků při řešení úkolů a i v komunikaci
a spolupráci s ostatními
Kompetence sociální a personální
Učitel
- zadává úlohy, na kterých žáci spolupracují ve skupině, učí se ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými lidmi,
poskytnou pomoc
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- dbá na to, aby se práce ve skupině aktivně účastnili všichni žáci
Kompetence občanské
Učitel
- vede žáky k tomu, aby respektovali názory druhých, dokázali se rozhodnout
- učí žáky, aby pomohli slabším, dokázali se jich zastat
- umožňuje, aby žáci zhodnotili svoji činnost a její výsledky
Kompetence pracovní
Učitel
- důsledně vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, termínu
- vede žáky k efektivitě při práci, ověřování výsledků
- učí žáky přesnosti a pečlivosti při grafickém projevu, zodpovědnosti (připravené rýsovací potřeby), manipulaci
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s tělesy z běžné praxe (modely těles)
- učí žáky využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, počítače), interaktivní tabule

1. ročník
4 týdně, P

1. Počítání do dvaceti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná číslice 0 až 20, umí je napsat ,přečíst

- psaní , čtení a řazení číslel do 20
- řešení jednoduchých slovních úloh bez přechodu
- početní operace sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

• zná význam: méně, více ,větší, menší, rovno
• řadí čísla podle velikosti
• umí zakreslit čísla do dvaceti na číselnou osu
• zná a používá symboly : <,>, +, -, =
• umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítaní a odčítání do
dvaceti bez přechodu přes desítku
• provádí rozklad na desítky a jednotky
• řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání bez přechodu
přes desítku, s porovnáváním čísel
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Český jazyk

RSP

přesahy z učebních bloků:

1. ročník

PL

Čtení

ŘPRD

Psaní
Práce s textem
Výtvarná výchova
Podpora grafomotorických cviků
Objevování barvy, linie, tvarů a
objemu
Tělesná výchova
Základní tělocvičné pojmy
Smluvené povely
Pracovní činnosti
Práce s modelovací hmotou, těstem

2. Jednotky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná značku pro litr, kilogram, metr,korunu

- čtení značek l, kg, m, Kč
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1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Prvouka

RSP

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Lidé a čas
Tělesná výchova
Atletika: rychlý běh, skoky, hody
Míčové hry: nácvik hodů
Pracovní činnosti
Pěstitelské práce
Stolování

3. Geometrie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geometrické tvary

- poznávání jednoduchých geom. tvarů
- třídí je podle velikosti, barvy a tvaru

• pozná geom.tělesa :krychle, koule
• třídí geom. útvary podle tvaru, velikosti, barev
• orientuje se v prostoru,rozlišuje pojmy: nahoře, dole, před, za,
vpravo, vlevo
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Výtvarná výchova

MV

přesahy z učebních bloků:

1. ročník

Ko

Plocha, tvar
Pracovní činnosti
Práce s papírem
Práce s drobným materiálem a
přírodninami

2. ročník
4+1 týdně, P

1. Počítání do dvaceti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá zapsat a vyřešit příklady na sčítání a odčítání do 20 s
přechodem přes desítku

- počítání do dvaceti s přechodem přes 10

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Hudební výchova

Matematika

RSP

2. ročník

2. ročník

Hudebně pohybové činnost

Mince a bankovky

Tělesná výchova
Základy atletiky
Pracovní činnosti
Konstrukční činnosti

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
SMILE verze 3.2.0

93

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

2. ročník

2. Počítání do sta
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapisuje a čte čísla do sta

- počítání do sta
- na číselné ose čísla zakreslí
- řadí čísla sestupně i vzestupně
- počítání příkladů se závorkami

• zakreslí čísla do sta na číselnou osu
• porovnává čísla do sta, umí je seřadit vzestupně i sestupně
• sčítá a odčítá čísla do sta
• zná význam závorek
• počítá příklady se závorkami
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Český jazyk

Matematika

2. ročník

2. ročník

RSP
KaK

Psaní

Mince a bankovky

Pracovní činnosti
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů

3. Slovní úlohy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá provést zápis slovní úlohy

- zapisuje slovní úlohy
- řešení slovních úloh s výpočty do 100

• řeší slovní úlohy s výpočty do sta
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Český jazyk

RSP

přesahy z učebních bloků:

2. ročník

ŘPRD

Psaní
Tělesná výchova
Základy sportovních her
Základy atletiky

4. Násobení do 50
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se s principem násobilky v oboru do 50
Průřezová témata

- pamětné násobení do 50

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Mince a bankovky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami

- práce s mincemi a bankovkami

• zná mince a bankovky v hodnotě do sta korun
• počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do sta korun
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2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VDO

Matematika

OSŠ

přesahy z učebních bloků:

2. ročník

OOSS

Počítání do dvaceti
Počítání do sta

VMEGS

Prvouka

ES

Lidé kolem nás

JE

6. Geometrie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• připravuje si pomůcky na rýsování (tužka, pravítko)

- rýsování přímky, úsečky
- měření úsečky
- poznávání těles

• zná pojem bod, přímka, čára, úsečka
• narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky
• zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou
• porovnává úsečky podle velikosti
• měří úsečku
• pozná geometrická tělesa - krychli, kvádr, kouli, válec
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO

Výtvarná výchova

Prvouka

OOSS

2. ročník

2. ročník

Plastické vyjádření

EV

Místo, kde žijeme

Tělesná výchova

VČP

Základy sportovních her
Pracovní činnosti
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce

3. ročník
4+1 týdně, P

1. Malá násobilka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná symboly pro násobení a dělení

- pamětné násobení a dělení v oboru malé násobilky
- řešení slovních úloh s pomocí malé násobilky

• násobí a dělí v oboru malé násobilky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
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5.2.1 Matematika

3. ročník

2. Počítání v oboru do sta
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti (typ příkladů
34+25, 67-56)
• sčítá a odčítá dvojciferná čísla písemně

- sčítání a odečítání dvojciferných čísel zpaměti i písemně
- řešení slovních úloh v oboru do 100

• řeší slovní úlohy v oboru do sta
• zapisuje a čte čísla do tisíce
• zaokrouhluje čísla na desítky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Hudební výchova

Ko

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

KaK

Hudebně pohybové činnosti
Tělesná výchova
Atletika
Pravidla míčových her
Rytmika
Pracovní činnosti
Konstrukční činnosti

3. Počítání v oboru do tisíce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá porovnávat, uspořádat vzestupně a sestupně čísla do tisíce

- zápis a čtení čísel do 1 000
- sčítá a odečítá zpaměti i písemně
- zaokrouhlování čísel

• zakresluje čísla do tisíce na číselné ose
• sčítá a odčítá zpaměti i písemně
• řeší slovní úlohy v oboru do tisíce
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Tělesná výchova

RSP

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

SaS

Atletika
Pracovní činnosti

VDO
OOSS

Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce

4. Rovnice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná význam symbolů = < >

- řešení jednoduchých rovnic

• řeší jednoduché rovnice
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SRaSO
KaK
ŘPRD
VMEGS
OES

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
96

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

3. ročník

5. Jednotky délky a času
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času

- jednotky délky používané k měření
- orientace v čase

• zná jednotky délky mm, cm, dm, m
• jednotky délky používá k měření
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Prvouka

RSP

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

ŘPRD

Lidé a čas

VMEGS

Hudební výchova

JE

Hudebně pohybové činnosti
Tělesná výchova

EV

Atletika

E

Gymnastika
Rytmika
Pracovní činnosti
Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce

6. Geometrie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozezná, pojmenuje, vymodeluje trojúhelník

- rýsování přímky, polopřímky,úsečky, obdélníku a čtverce
- rozdíl mezi kružnicí a kruhem

• narýsuje a označí bod, přímku, polopřímku, úsečku, obdélník,
čtverec
• zná pojem opačná polopřímka
• zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem
• zná význam pojmu průsečík a umí ho určit
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Výtvarná výchova

RSP
ŘPRD
VMEGS
OES

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Kresba
Plastické vyjádření
Pracovní činnosti
Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti

4. ročník
4+1 týdně, P
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4. ročník

1. Číselný obor 0 – 1 000 000
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• počítá do 1 000 000 po statisících,desetitisících, tisících
• porovná čísla do 1 000 000 a řeší nerovnice typu 452 620< m <
553 000
• zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
• rozkládá čísla v desítkové soustavě např.3 758 = 3.1000 + 7.100 +
5.10 + 8.1
• pamětně sčítá a odečítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé
od nuly, např.8400-6200, 600 000-260 000
• pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 jednociferným číslem

- čtení a zápis čísel, číselná osa
- porovnávání čísel do 1 000 000, řešení jednoduchých nerovnic
- zápis čísel v desítkové soustavě, počítání po statisících,
desetitisících, tisících
- zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
- sčítání a odčítání čísel v daném oboru, sčítání a odčítání čísel,
která mají nejvýše dvě číslice různé od 0, např. 2700+4300
- vztahy mezi sčítáním a odečítáním
- násobení a dělení čísel v daném oboru, vztahy mezi násobením
a dělením
- pamětné násobení a dělení jednociferným dělitelem

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Český jazyk

RSP

přesahy z učebních bloků:

4. ročník

SaS

Čtení

K
Ko
VMEGS
ES
OES

2. Rovnice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší slovní úlohy se vztahy o x – více(méně), x krát více(méně)
• řeší slovní úlohy na dva až tři početní výkony
Průřezová témata

- slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní výkony, na vztahy o x
více, méně, x krát více, méně
- užívání závorek

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Písemné násobení a dělení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem
• písemně dělí jednociferným dělitelem, provádí odhad a kontrolu
svého výpočtu
• provádí kontrolu pomocí kalkulačky

- písemné dělení jednociferným číslem, kontrola násobením
- pořadí početních výkonů
- práce s kalkulačkou , provádění kontroly
- písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem

• zjistí údaj z diagramu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Zlomky a jednotky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede a odhadne jednotky délky, hmotnosti a objemu
• názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu, pětinu, desetinu celku

- celek, část, zlomek
- polovina, čtvrtina, pětina, desetina, pomocí obrázků určovat části
celku
- práce s metrem, pravítkem, závažím, nádobami
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5.2.1 Matematika

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
MuV
LV
MeV
SMS

5. Geometrie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí vzájemnou polohu dvou přímek

- vzájemná poloha přímek v rovině
- rovnoběžky, různoběžky, rýsování rovnoběžek a různoběžek
- kolmice, kolmost, rýsování kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou
- kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice, rýsování kružnice
s daným středem a poloměrem
- osa souměrnosti, určování os souměrnosti, překládání papíru na
obrázcích, souměrné tvary
- poznat rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

• sestrojí rovnoběžku s danou přímkou
• sestrojí kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou k dané přímce
• narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem
• pozná souměrný útvar
• nakreslí souměrný útvar
• určí osu souměrnosti překládáním
• určí obsah obdélníku a čtverce pomocí čtvercové sítě
• narýsuje obdélník, čtverec, trojúhelník
• vypočítá obvod obdélníku, čtverce a trojúhelníku sečtením všech
stran
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Tělesná výchova

RSP
K
Ko

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Bezpečnost, hygiena, pořadová
cvičení,pohybové hry, atletika
Pracovní činnosti
Práce s drobným materiálem
práce s papírem a kartonem
práce s textilem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce

5. ročník
4+1 týdně, P
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5.2.1 Matematika

5. ročník

1. Číslo a početní operace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapisuje a čte čísla do 1 000 000 000

- počítáme s velkými čísly
- použití kalkulátoru
- slovní úlohy do milionu
- zaokrouhlování čísla při písemném dělení dvojciferným číslem
- numerické počítaní do milionu
- čtení a zápis čísel do miliardy

• orientuje se na číselné ose v oboru do milionu
• sčítá a odčítá zpaměti i písemně do milionu
• násobí deseti, stem, tisícem
• zaokrouhluje na tisíce, desetitisíce a statisíce
• násobí písemně dvojciferným činitelem
• dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem
• řeší slovní úlohy v oboru do milionu o jedné a dvou neznámých
• provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Informatika

SaS

přesahy z učebních bloků:

5. ročník

SRaSO

Software
Přírodověda

KaK
ŘPRD

Globální problémy

2. Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
• převádí jednotky délky, hmotnosti a času

- slovní úlohy s využitím jednotek délky, hmotnosti a času
- převádění daných jednotek
- jednotky obsahu

• vyhledává údaje v jízdním řádu a řeší slovní úlohy s časovými
údaji
• pracuje s údaji v cenících apod.
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

Informatika

ZPŽ

přesahy z učebních bloků:

5. ročník

ŽP

Základy práce s počítačem
Vlastivěda

MeV
IVMSR

Kapitoly z našich dějin
Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:
Přírodověda
Různé podmínky života na Zemi
Technika kolem nás
Hudební výchova
Instrumentální činnosti
Tělesná výchova
Atletika
Pracovní činnosti
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů

3. Římské číslice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná římské číslice I, V X, L, C, D, M a způsob tvoření čísel

- zápis a čtení římských čísel
- způsob tvoření římských čísel

• zvládá přečíst číslo kapitoly a letopočet
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5.2.1 Matematika

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Vlastivěda

Občanská výchova

Ko

5. ročník

6. ročník

Kapitoly z našich dějin

VMEGS

Rok, proměny, slavnosti

Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:

JE
MuV
KD

4. Zlomky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná pojem zlomek

- polovina, třetina, čtvrtina z daného čísla
- sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

• pozná a dokáže vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu
• používá v praxi jednoduché zlomky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Informatika

Ko

5. ročník

KaK

přesahy z učebních bloků:

Základy práce s počítačem
Vlastivěda

VMEGS
OES

Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:
Hudební výchova

JE
EV

Hudebně pohybové činnosti
Tělesná výchova

E
ZPŽ

Pohybové hry
Pracovní činnosti
Příprava pokrmů

5. Desetinná čísla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte číslo s dvěma desetinnými místy

- peněžní modely
- čtení čísel
- zápis desetinného čísla
- násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100
- zaokrouhlování desetinných čísel
- sčítání a odčítání desetinných čísel

• užívá desetinné číslo v praktických situacích
• porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS

Vlastivěda

Občanská výchova

OES

5. ročník

6. ročník

Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:

EV

Domov a rodina

Tělesná výchova

ZPŽ

Atletika

6. Aritmetický průměr
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá vypočítat aritmetický průměr čísel

- aritmetický průměr - užití v praktické činnosti
- průměrná rychlost
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5.2.1 Matematika

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Fyzika

KaK

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

ŘPRD

Měření fyzikálních veličin

VDO
PD
VMEGS
JE

7. Závisle a nezávisle proměnná
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyhledává, sbírá a třídí data

- zakreslování do grafu
- čtení z grafu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Matematika

Fyzika

RSP

7. ročník

SaS

7. ročník

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Pohyb tělesa

9. ročník

ŘPRD

Funkce

8. Jízdní řády, tabulky, grafy, diagramy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

- jízdní řády, tabulky a grafy
- jednoduché tabulky a diagramy

• vyhledává údaje v jízdním řádu
• rozumí diagramům a grafům
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

PD

7. ročník
Pohyb tělesa

VMEGS
ES
OES
EV
E
MeV
IVMSR
VAMS
TMS
PRT

9. Slovní úlohy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší slovní úlohy úsudkem a logikou

- slovní úlohy
- číselné a obrázkové řady
- prostorová představivost
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5.2.1 Matematika

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Český jazyk

RSP

přesahy z učebních bloků:

5. ročník

Ko

Čtení

KaK
ŘPRD

10. Geometrie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý,
rovnoramenný, rovnostranný
• zvládá sestrojit obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný
trojúhelník
• zvládá sestrojit rovnoběžky a kolmice
• zvládá sestrojit čtverec, obdélník
• zvládá sestrojit kružnici, kruh s daným středem a poloměrem
• sčítá a odčítá graficky úsečky

- rovina, polorovina, úhel
- trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný
- čtverec, obdélník
- kružnice, kruh
- úsečky
- obvod trojúhelníka, čtverce, obdélmíka
- osově souměrné útvary
- souřadnice bodů
- obsah čtverce a obdélníka
- kvádr, krychle, jehlan, kužel, koule, válec

• změří a vypočítá obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka
• pozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné
útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
• zapisuje a používá data z grafu ve čtvercové síti
• určí obsah čtverce a obdélníka pomocí čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu
• pozná základní útvary v prostoru
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Informatika

RSP

přesahy z učebních bloků:

5. ročník

K

Hardware
Software
Pracovní činnosti
Konstrukční činnosti

6. ročník
3+1 týdně, P

1. Opakování z 1. stupně
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší a tvoří úlohy , kde aplikuje osvojené operace
• zaokrouhluje a provádí odhady

- početní operace s přirozenými čísly
- jednoduché slovní úlohy
- rovinná geometrie - čtverec, obdélník , trojúhelník, kruh, kružnice

• využívá komut. a asociat. sčítání a násobení
• znázorní a narýsuje základní rovinné útvary
• určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek stran
• užívá jednotky délky a obsahu
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5.2.1 Matematika

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

6. ročník

Ko

Měření fyzikálních veličin

2. Dělitelnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá pojem "je násobkem", "je dělitelem"

- násobek, dělitel
- prvočíslo, číslo složené
- soudělná a nesoudělná čísla
- znaky dělitelosti
- nejmenší společný násobek
- největší společný dělitel
- slovní úlohy s využitím dělitelnosti

• charakterizuje sudé a liché číslo
• užívá znaky dělitelnosti 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 100
• rozlišuje prvočísla a čísla složená
• rozloží číslo na součin prvočísel
• určí nejmenší společný násobek, největší společný dělitel
• získané znalosti a dovednosti aplikuje v jednoduchých úlohách
• modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených
čísel
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
ŘPRD

3. Desetinná čísla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte a zapisuje desetinná čísla
• znázorní deset. číslo na číselné ose, porovná čísla
• zapíše deset. číslo zlomkem a naopak
• provádí početní operace s desetinnými čísly zpaměti i písemně,
odhadne výsledek a porovná s výpočtem
• řeší slovní úlohy z praxe

- čtení a zápis desetinných čísel
- desetinné číslo a desetinný zlomek
- porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel
- sčítání a odčítání desetinných čísel
- násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000...
- násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
- násobení a dělení desetinných čísel desetinným číslem
- převody jednotek délky, hmotnosti, objemu

• převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu, vybere vhodné
jednotky pro výpočet
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

RSP

6. ročník

K

Domov a rodina
7. ročník

Ko

Majetek, bohatství

KaK
Fyzika

EV

6. ročník

ZPŽ

Měření fyzikálních veličin

4. Osová souměrnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• sestrojí osu úsečky

- osová souměrnost
- útvary osově souměrné

• sestrojí obraz útvarů v osové souměrnosti, určí jejich vlastnosti
• rozpozná útvary souměrné podle osy, určí osu souměrnosti
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

7. ročník

SaS

Světelné jevy
9. ročník

ŘPRD

Co už víme o světle

5. Úhel
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje a užívá základní matematické symboly
• narýsuje a popíše úhel, změří jeho velikost
• narýsuje osu úhlu, využívá její vlastnosti
• početně i graficky sčítá a odčítá úhly
• rozlišuje úhel ostrý, tupý, pravý, přímý, plný

- rýsování a popis základních geometrických útvarů ( obdélník ,
čtverec, trojúhelník )
- úhel jako část roviny, druhy úhlů - ostrý, tupý,pravý, přímý, plný
- měření velikosti úhlů
- početní sčítání a odčítání úhlů
- přenášení uhlů, grafické sčítání a odčítání úhlů
- úhly vedlejší a vrcholové

• bez úhloměru rýsuje úhel 180°, 90°, 60°, 45°, 30°
• dodržuje zásady správného rýsování
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Trojúhelník
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
• vypočítá velikost třetího vnitřního úhlu
• rozliší různé druhy trojúhelníků, využívá jejich vlastnosti
• načrtne a sestrojí trojúhelník podle věty sss, sus, usu

- úhly v trojúhelníku
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníku - sss, sus, usu
- výšky trojúhelníku
- těžnice trojúhelníku
- obvod trojúhelníku

• rýsuje a správně používá výšky a těžnice
• vypočítá obvod trojúhelníku
• využívá poznatky o trojúhelníku v praktických úlohách
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
Ko
KaK

7. Kvádr, krychle
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• charakterizuje kvádr, krychli
• načrtne kvádr, krychli ve volném rovnoběžném promítání
• znázorní síť kvádru, krychle a ze sítě těleso vymodeluje

- zásady volného rovnoběžného promítání
- jednotky obsahu, převody
- povrch kvádru, krychle
- jednotky objemu, převody
- objem kvádru, krychle

• vypočítá objem kvádru, krychle
• vypočítá povrch kvádru, krychle
• využívá převody jednotek objemu, obsahu
• aplikuje poznatky o kvádru a krychli v praktických úlohách
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
PL
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5.2.1 Matematika

6. ročník

8. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata

- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční úlohy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
ŘPRD
RSP

7. ročník
4+1 týdně, P

1. Opakování učiva 6.ročníku
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získané znalosti a dovednosti aplikuje v jednoduchých úlohách

Průřezová témata

Opakování učiva 6.r.
- dělitelnost
- des. čísla
- úhly, trojúhelník
- objem a povrch kvádru a krychle

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
Ko
KaK
ŘPRD

2. Racionální čísla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získané znalosti a dovednosti aplikuje v jednoduchých úlohách
• porovnává přirozená čísla, desetinná čísla, zlomky
• převádí des. čísla na zlomky a naopak
• provádí početní operace v oboru racionálních čísel

Průřezová témata

- pojem zlomku
- znázornění rac.čísel na číselné ose
- vztah mezi zlomkem a des. čísly
- smíšená čísla
- početní operace se zlomky
- složený zlomek

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

RSP

7. ročník

ŘPRD

Majetek, bohatství
Fyzika

EV
E

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
7. ročník
Deformační účinky síly
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5.2.1 Matematika

7. ročník

3. Shodná zobrazení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozná shodné útvary
• užívá k argumentaci v početních i konstrukčních úlohách věty o
shodnosti trojúhelníku
• načrtne i sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové i osové
souměrnosti
• pozná osově a středově souměrný útvar, určí osy, případně střed
souměrnosti
• dbá na kvalitu a přesnost rýsování
Průřezová témata

- přímá a nepřímá shodnost
- shodnost trojúhelníků (věty sss, sus, usu)
- konstrukce trojúhelníku
- osová souměrnost (opak.)
- středová souměrnost
- posunutí v soustavě souřadnic

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

K

9. ročník

PL

Co už víme o světle

4. Celá čísla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje kladná a záporná čísla
• zvládá zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné a svislé
číselné ose
• chápe pojem opačné číslo

- čtení a zápis celého čísla
- zobrazení na číselné ose
- opačné číslo
- absolutní hodnota
- početní operace s celými čísly (+, -, x, : )

• chápe geometrický význam absolutní hodnoty, umí určit absolutní
hodnotu čísla
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP

5. Čtyřúhelníky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozdělí a pojmenuje čtyřúhelníky podle jejich vlastností
• zvládne vypočítat obvody a obsahy
• rýsuje dané čtyřúhelníky
• zvládne vypočítat obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku
Průřezová témata

- základní pojmy
- rovnoběžníky- vlastnosti, úhlopříčky, výšky, výpočet obvodu
a obsahu, užití středové souměrnosti, konstrukce
- lichoběžníky - vlastnosti, obvod, obsah, konstrukce
- deltoidy - vlastnosti, konstrukce
- konstrukce libovol. čtyřúhelníku

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

7. ročník

ŘPRD

Posuvné účinky síly. Pohybové
zákony

6. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjádří poměr mezi danými hodnotami
• řeší úlohy s využitím poměru (zvětšit, zmenšit hodnotu, rozdělit
na části)
• rozezná přímou a nepřímou úměrnost v příkladech z praxe a řeší
je úsudkem i trojčlenkou
• má představu o grafickém znázornění úměrnosti
• pracuje s měřítky map a plánů

- porovnávání čísel různým způsobem
- pojem poměr, převrácený poměr, postupný poměr
- úprava poměru
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení hodnoty v daném poměru
- měřítko plánu a mapy
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost, graf
- trojčlenka
- řešení slovních úloh
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5.2.1 Matematika

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

RSP

7. ročník

MV

Majetek, bohatství
Fyzika

ŘPRD

Pohyb tělesa
Deformační účinky síly
8. ročník
Teplo. Práce. Výkon
Změny skupenství látek
Elektrický proud
Matematika
5. ročník
Závisle a nezávisle proměnná

7. Procenta
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje části celku zlomkem, desetinným číslem a v procentech
• řeší úlohy s procenty dle vlastního uvážení buď známým
algoritmem nebo úsudkem
• provádí odhady výsledku,zvažuje, zda je výsledek reálný

- pojem procento
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- 3 typy slovních úloh – řešení úsudkem a trojčlenkou
- úrok, jednoduché úrokování, daň z úroku
- procenta na diagramech

• účelně užívá kalkulačku
• řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část
je větší než celek)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

RSP

7. ročník

PL

Majetek, bohatství
Fyzika

ŘPRD
EV

8. ročník
Teplo. Práce. Výkon

E
MeV
IVMSR

8. Kolmé hranoly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zobrazuje ve volném rovnoběžném promítání krychli a kvádr,
zvládá načrtnout ostatní čtyřboké a trojboké hranoly
• řeší praktické úlohy na objem a povrch hranolu (trojboký, čtyřboký,
prav. šestiboký)
Průřezová témata

- základní pojmy
- náčrt hranolu
- síť hranolu
- objem a povrch hranolu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
ŘPRD
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5.2.1 Matematika

7. ročník

9. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata

- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční úlohy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
ŘPRD

8. ročník
4+1 týdně, P

1. Opakování učiva 7.ročníku
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• upevnění učiva 7. ročníku

Průřezová témata

- početní operace s racionálními čísly
- slovní úlohy na poměr, přímou a nepřímou úměrnost
- procenta
- obsahy a obvody čtyřúhelníků

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Druhá mocnina a odmocnina
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí pojmu druhá mocnina a odmocnina nezápor.čísla
• určuje druhou mocninu a odmocninu zpaměti, tabulkami nebo
užitím kalkulaček
• určuje hodnotu číselného výrazu s využitím pravidel pro počítání s
mocninami a odmocninami (mocnina záporného čísla,
desetinného č., přednost početních operací..)
Průřezová témata

- vysvětlení pojmu
- určení druhých mocnin výpočtem, pomocí tabulek a kalkulačky
- číselné výrazy s druhou mocninou a odmocninou
- pojem reálné a iracionální číslo
- znázornění iracionálního čísla

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SRaSO
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5.2.1 Matematika

8. ročník

3. Pythagorova věta
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe algebraický i geometrický význam Pythagorovy věty

- Pythagorova věta a obrácená Pythagorova věta
- výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku
- užití Pyth.věty ve slovních úlohách, v rovinných obrazcích
i prostorové geometrii
- výpočet délky stěnové a tělesové úhlopříčky krychle a kvádru

• rozlišuje přeponu a odvěsnu, pokud zná 2 strany dopočítá
zbývající stranu
• získané poznatky využívá ve slovních úlohách
• zaokrouhluje, zvažuje reálnost výsledku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
KaK
ŘPRD

4. Mocniny s přirozenými a celými mocniteli
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapíše číslo ve tvaru a.10 n a používá tento zápis při převodech
jednotek
• provádí početní operace s mocninami s přirozeným exponentem

- čtení, zápis a výpočet mocnin s přirozeným mocnitelem
- mocnina záporného čísla
- početní operace s mocninami
- mocniny s nekladným celým exponentem
- zápis čísla pomocí mocniny 10

• provádí početní operace s mocninami s nekladným exponentem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP

5. Kruh, kružnice, válec
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje kruh a kružnici, sestrojí tečnu v daném bodě dotyku i z
vnějšího bodu
• chápe užití Thaletovy věty
• vypočítá obvod a obsah kruhu
• zvládne narýsovat síť válce
• vypočte povrch a objem válce
• aplikuje získané poznatky v úlohách z praxe

Průřezová témata

- základní pojmy
- vzájemná poloha přímky a kružnice
- tečna, tětiva, Thaletova věta
- vzájemná poloha dvou kružnic
- délka kružnice (obvod kruhu)
- obsah kruhu
- části kruhu
- délka oblouku kružnice, obsah a obvod kruhové výseče
- síť válce
- povrch a objem válce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
MV
ŘPRD

6. Výrazy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje proměnnou a konstantu, rozumí pojmu výraz
• určí hodnotu číselného výrazu
• matematizuje jednoduché reálné situace, zapisuje je pomocí
výrazu s proměnnou, dosadí do výrazu, provádí početní operace s
výrazy, aplikuje vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu
• provádí rozklad mnohočlenů na součin vytýkáním a pomocí vzorců

- číselné výrazy
- výrazy s proměnnou, obor proměnné, dosazení
- početní operace s jednočleny-sčítání, odčítání, násobení, dělení,
umocňování
- početní operace s mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení
a dělení a násobení mnohočlenu jednočlenem
- druhá mocnina dvojčlenu
- úpravy mnohočlenů na součin vytýkáním a podle vzorců (A+B)2,(AB)2 a A2-B2
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5.2.1 Matematika

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Konstrukční úlohy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá jednoduché konstrukce a úlohy na hledání bodů daných
vlastností
• v konstrukčních úlohách aplikuje získané poznatky (výška, těžnice,
Thaletova kružnice, …), dbá na přesnost provedení
• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
• využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh
Průřezová témata

- základní konstrukční úlohy
- množiny bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova
kružnice apod.)
- konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků - rozbor úlohy, zápis
konstrukce, konstrukce, diskuze

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

8. Rovnice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověří rovnost výrazu dosazením za neznámou
• chápe princip ekvivalentních úprav rovnic

Průřezová témata

- rovnost
- ekvivalentní úpravy rovnic
- jednoduché rovnice
- rovnice se zlomky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
8. ročník
Teplo. Práce. Výkon
Vnitřní energie. Teplo
Elektrický proud
9. ročník
Střídavý proud
Čemu jsme se ve fyzice naučili

9. Slovní úlohy řešení pomocí rovnic
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe princip ekvivalentních úprav rovnic

- rovnost
- jednosuché plohy řešení pomocí rovnic

• vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

10. Statistika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyhodnotí data v příkladu z praktického života a znázorní je
spojnicovým či kruhovým diagramem
• vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

- základní pojmy - st. soubory,st.jednotky,st.znak, rozsah souboru,
četnost, relativní četnost
- aritmetický průměr
- modus, medián
- diagramy

• porovnává soubory dat
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5.2.1 Matematika

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

RSP

6. ročník

ŘPRD

Domov a rodina
Fyzika

VMEGS
ES

9. ročník
Střídavý proud

EV

Čemu jsme se ve fyzice naučili

E

11. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata

- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční úlohy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
ŘPRD

9. ročník
4+1 týdně, P

1. Opakování 8. ročníku
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• důraz na dovednost rozkládat mnohočleny na součin
Průřezová témata

- opakování učiva 8.ročníku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
KaK

2. Lomený výraz
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí podmínky, za kterých má daný lomený výraz smysl
• ovládá krácení a rozšiřování lomených výrazů, sčítání, odčítání,
násobení a dělení lom.výrazů
• zvládá úpravu složeného lomeného výrazu

- pojem lomený výraz a jeho smysl
- rozšiřování a krácení lomených výrazů
- početní výkony s lomenými výrazy, zjednodušování
- rovnice s neznámou ve jmenovateli

• řeší lineární rovnici s neznámou ve jmenovateli i slovní úlohy
vedoucí k těmto rovnicím
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.2.1 Matematika

9. ročník

3. Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe řešení lineární rovnice se 2 neznámými jako množinu bodů
(x,y),které leží na 1přímce
• řeší soustavu dvou lineárních rovnic dosazovací a sčítací metodou
a po seznámení s lineární funkcí i graficky
• formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
Průřezová témata

- lineární rovnice se 2 neznámými ax + by = c
- soustava dvou lineárních rovnic se 2 neznámými
- dosazovací metoda
- sčítací metoda, srovnávací
- slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
ŘPRD

4. Nerovnice - soustavy nerovnic
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe interval jako podmnožinu reálných čísel, zapíše a znázorní
otevřený i uzavřený interval
• zvládá řešení lin.nerovnice i jejich soustav, množinu kořenů
zapíše i znázorní na číselné ose
Průřezová témata

- pojem interval
- nerovnost
- lineární nerovnice (ekvivalentní úpravy, zápis řešení)
- soustava dvou nerovnic o 1 neznámé

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
ŘPRD

5. Funkce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe funkční vztah vyjádřený rovnicí, grafem i tabulkou

- pojem funkce, definiční obor funkce, graf, obor hodnot
- lineární funkce (přímá úměrnost, řešení soustavy rovnic)
- nepřímá úměrnost y=k/x
- kvadratická funkce typ y=ax2, y=ax2 + bx + c
- funkce s absolutní hodnotou

• znázorňuje body v pravoúhlé soustavě souřadnic
• sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních
vztahů
• určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

6. ročník

K

Měření fyzikálních veličin
7. ročník

PL

Pohyb tělesa

ŘPRD

8. ročník
Změny skupenství látek
Elektrický proud
9. ročník
Střídavý proud
Matematika
5. ročník
Závisle a nezávisle proměnná
Fyzika
9. ročník
Čemu jsme se ve fyzice naučili
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5.2.1 Matematika

9. ročník

6. Podobnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• intuitivně chápe pojem podobnosti geom.útvarů

- podobnost rovinných útvarů
- věty o podobnosti trojúhelníků
- dělení úsečky v daném poměru
- měřítko mapy

• aktivně užívá věty o podobnosti trojúhelníků
• využívá podobných trojúhelníků při konstrukčním dělení úsečky v
daném poměru na n shodných dílů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SaS
VMEGS
OES

7. Goniometrické funkce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá řešení pravoúhlého trojúhelníku-užitím Pythagorovy věty a
goniometrických funkcí dopočítá stranu (popř.vnitřní úhly)
• užívá goniometrické funkce při řešení slovních úloh, chápe pojmy
výškový, hloubkový a zorný úhel
Průřezová témata

- definice goniometrických funkcí ostrého úhlu pravoúhlého
trojúhelníku (sinus,kosinus, tangens, kotangens) a jejich grafy
- určování hodnot pomocí kalkulačky a tabulek
- řešení pravoúhlého trojúhelníku
- slovní úlohy

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

9. ročník

ŘPRD

Střídavý proud

8. Tělesa - jehlan, kužel, koule
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• charakterizuje jednotlivá tělesa, kreslí náčrtky jehlanu a kužele ve
volném rovnoběžném promítání
• zvládá načrtnout a sestrojit síť jehlanu a kužele

- tělesa - jehlan, kužel, koule
- charakteristika vlastností jehlanu, kužele a koule
- objem a povrch jehlanu, rotačního kužele a koule
- síť

• zná a používá vzorce pro výpočet objemu a povrchu
• zvládne vytvořit model jehlanu
• analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu
• řeší úlohy na prostorovou představivost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
PL
ŘPRD

9. Komolá tělesa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata

- komolá tělesa

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

10. Finanční matematika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe základní ekonomické pojmy

- finanční matematika:
- jednoduché úrokování
- složené úrokování
- kombinované úrokování

• zvládá vypočítat úrok za určité úrokované období(i dny)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

RSP

6. ročník

PL

Domov a rodina
7. ročník

ŘPRD

Majetek, bohatství

11. Základy rýsování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá konstrukcí zvětšit (zmenšit) obrazce v daném poměru
• zvládá základy rýsování , typy čar, užití kotování, pravoúhlé
promítání
Průřezová témata

- základy rýsování
- typy čar, užití
- kótování
- pravoúhlé promítání na 2 průmětny

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

12. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata

- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční úlohy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
ŘPRD

5.3 Informační a komunikační technologie
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem 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. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní
technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást
základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. 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 vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu
odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje
aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích
oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací
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oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního
vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování
větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější
organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a
procesů
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou

5.3.1 Informatika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník
1

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Informatika
----------------------------------------------Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Informatika je vyučován na 1. stupni v 5. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně.Na 2. stupni mají žáci
v 6. ročníku 1 hodinu týdně.
Informatika se vyučuje v odborné učebně, která je vybavena počítači a dataprojektorem.
Učivo předmětu Informatika je rozšířeno a prohloubeno 7. a 8. ročníku v předmětu Pracovní výchova
v tematickém okruhu Využití digitálních technologií.
V rámci Informatiky je vyučováno psaní na PC podle programu ZAV p. Zavjačiče (ww.zav.cz).
- výuka probíhá v moderní počítačové učebně s interaktivní tabulí SMART BOARD, pro většinu dětí připadá na
jedno dítě jeden počítač
- umožňuje dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti a získat elementární dovednosti ovládání
výpočetní techniky
- pomáhá orientovat se ve světě informací, pracovat s nimi a využívat je při dalším vzdělávání a v praktickém
životě
- zvládnutím výpočetní techniky a rychlého vyhledávání je umožněna realizace metody „učení kdekoliv
a kdykoliv“
- vede k odlehčení paměti i při využití většího počtu dat a informací
- urychluje aktualizaci poznatků
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- doplňuje standardní metody a pomůcky
- stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání
- získané dovednosti jsou v informačním světě nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce
Výchovné a vzdělávací strategie směřují k utváření klíčových kompetencí
Kompetence k učení – vedeme k poznání úlohy informací a k využívání moderních informačních technologií
Kompetence k řešení problému – žáci porovnávají informace z více informačních zdrojů
Kompetence komunikativní – umožňují základní způsob komunikace přes internet jako je: mail chat,
telefonování
Kompetence sociální a personální - vedeme žáky ke slušnému vyjadřování i s neznámými lidmi, neodpovídáme
na neslušné nebo hrubé zprávy
Kompetence občanská – dbáme na šetrné zacházení s výpočetní technikou
Kompetence pracovní – žáci tvořivě využívají softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků
své práce
Využití průřezových témat v hodinách Informatiky:
Multimediální výchova
Mediální výchova
Výchova demokratického občana
Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova

5. ročník
1 týdně, P

1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• sám správně zapne a vypne počítač

- seznámení se zásadami bezpečné práce s počítačem, rizika při
dlouhodobé práci
- vypnutí a zapnutí počítače
- základní pojmy informační činnosti - informace, jednotky informací
- historie počítačů

• respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich závady
• sám nezapojuje přístroj do zástrčky
• nezasahuje dovnitř ani se nedotýká zadní části počítače
• dodržuje základní bezpečnostní pravidla při práci s výpočetní
technikou
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5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MeV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

PRT

5. ročník
Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času
Zlomky

2. Hardware
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie
• pozná tyto části počítače: monitor, skříň počítače, reproduktory,
tiskárna a ví, k čemu slouží
• zvládá používat nejdůležitější klávesy

Průřezová témata

- základní části počítače
- monitor
- skříň počítače,
- klávesnice, myš
- reproduktory, tiskárna
- ovládání počítače myší
- ovládání počítače klávesnicí
- závady na hardwaru a jejich odstranění

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

VČP

5. ročník
Geometrie

3. Software
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
• orientuje se na pracovní ploše počítače
• ovládá základní práce v operačním systému - tlačítko Start, práce
s okny
• pochopí strukturu rozvržení dat - souborů v počítači
• pracuje sám s výukovými programy
• zvládá prohlédnout soubor, složku v průzkumníku

Operační systém - Windows
- co je to operační systém a k čemu slouží
- orientace na pracovní ploše
- ovládání oken
- práce se soubory a složkami ( formáty, vytvoření, mazání,
kopírování)
Práce s výukovými programy
- práce s programem na výuku psaní na PC - ZAV
- výukové programy k jednotlivým předmětům

• vytvoří novou složku souboru
• přejmenuje složku
• vyhodí složku, soubor do koše
• učí se psaní všemi deseti prsty dle jednotlivých skupin kláves
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Matematika

Ko

5. ročník
Číslo a početní operace

VMEGS

Geometrie

JE
MeV
TMS
SMS
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5. ročník

4. Internet jako zdroj informací
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a
vhodné cesty
• vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

- vyhledávání informací ze všech oborů lidské činnosti
- vyhledávání informací a komunikace
- bezpečné ovládání a procházení Internetem
- e- mail
- chat

• komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení
• spustí program Internet Explorer
• pod vedením učitele zapíše adresu do řádku adresy
• používá pole Zpět, Vpřed, Přejít, Zastavit,
• pod vedením učitele navštěvuje vhodné internetové stránky
• dokáže dle zadání nalézt informaci na internetu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

6. ročník

K

Měření fyzikálních veličin
7. ročník

VMEGS

Světelné jevy

OES

8. ročník

MuV

Vnitřní energie. Teplo

LV

Elektrický proud

MeV

9. ročník

IVMSR

Co už víme o vedení elektrického
proudu
Země a vesmír

5. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
• napíše, upraví a uloží krátký text
• náhledem se na text podívá
• zvládá jednoduché úpravy textu
• namaluje jednoduchý obrázek v aplikaci Malování
• využívá možnosti aplikace Malování k úpravě obrázku
• stahuje obrázek z internetu a ukládá ho do aplikace Malování

Průřezová témata

Textový editor - Word
- základní popis programu
- psaní jednoduchého textu
- jednoduchá úprava textu (písmo)
- uložení a vytisknutí textu
Jednoduchý grafický editor ve Windows - Malování
- základní popis programu
- grafické formáty
- nástroje programu
- malování
- uložení obrázku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
1 týdně, P
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6. ročník

1. Bezpečnost při hodinách Informatiy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá základní zásady chování a používání počítačové učebny a
počítačové techniky
• dodržuje zásady bezpečnosti práce při práci na počítači

- seznámení se zásadami bezpečné práce při hodinách Informatiky
- základní zásady ovládání výpočetní techniky
- ergonomie při hodinách
- zasedací pořádek

• dodržuje ergonomii práce s výpočetní technikou
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PH

2. Hardware
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v základních komponentech, které tvoří počítač
• dokáže ovládat vstupní a výstupní zařízení počítače ( klávesnici,
myš, tiskárna, monitor)

Průřezová témata

- části počítače
- vstupní zařízení - myš, klávesnice, disketová jednotka
- výstupní zařízení - monitory, tiskárny, projektor
- základní jednotky - procesor paměť, pevný disk, optické mechaniky
- jednotky informace- bit, byte
- základní odstraňování závad

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
Ko

3. Operační systém počítače
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže se orientovat a ovládat operační systém počítače
• zná práci se složkami, soubory, kopírování, mazání, přejmenování
• ovládá základní nastavení parametrů operačního systému
Windows
• pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

Průřezová témata

- operační systém počítače, jeho úkoly a funkce
- složky a adresáře
- zavedení operačního systému
- Windows XP
- práce se složkami a soubory
- nastavení parametrů systému
- další operační systémy - Linux
- Apple Mac - jako další počítačová platforma
- problematika duševního vlastnictví, copyright

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP

4. Textový editor
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v problematice textových editorů
• prakticky zvládá psaní textu, editaci a jeho úpravu
• ovládá práci se styly, nadpisy , vkládání objektů (obrázků,
textových polí atd. )
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• ovládá práci s textovým editorem a využití vhodných aplikací

- základní funkce a rozdělení textových editorů
- textový editor WS Word - popis, ovládání, výhody a nevýhody
- jednoduchá práce s textem
- úprava, formátování, textu, vkládání objektů
- typografická pravidla při psaní textu
- obrázky
- práce s tabulkou
- vyhledávání a nahrazování textu
- styly, nadpisy, hromadná korespondence
- další alternativní textové editory OpenSource - OpenOffice
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5.3.1 Informatika

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
Ko
KaK
MeV
SMS
TMS

5. Tabulkový procesor
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná práci s tabulkovým procesorem - použití a výhody
• vytváří jednoduché tabulky s použitím funkcí, vzorců
• zvládá grafické vyjádření dat z tabulky - grafy, seznamy, zamčení
buněk
• ovládá práci s tabulkovým editorem a využití vhodných aplikací

Průřezová témata

- základní funkce, ovládání a rozdělení tabulkových procesorů
- program MS Excel - popis programu, ovládání, výhody a nevýhody
- práce s buňkou
- vkládání dat do buňky - texty, čísla
- práce se vzorci a funkcemi
- úprava tabulky
- grafické vyjádření dat v tabulce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
MeV
TMS

6. Prezentační software
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá prezentaci a vytváří jednoduché prezentace

- význam prezentací, jejich použití , výhody a nevýhody
- MS PowerPoint - základní popis programu, ovládání programu
- vytváření jednoduché prezentace
- práce se snímky
- vkládání objektů, textů do snímku
- prezentace výsledku pomocí dataprojektoru

• pracuje se snímky, nastavení prezentace, prezentace svých
názorů podpořená grafickým zpracováním
• ovládá prezentační techniku - datový projektor a počítač
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
SMS
TMS

7. Internet
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá vyhledávání na internetu, práci s portály
• ovládá vyhledávání na internetu dle textových řetězců
• vytvoří mail a pracuje v Outlooku
• pracuje s mailovými servery na internetu
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

- popis internetu jako celosvětové sítě, její význam, funkce a použití
- vyhledávání informací na internetu
- internetové prohlížeče - Explorer, FireFox
- elektronická pošta - Outlook Express
- použití poštovních serverů - vytvoření vlastní mailové schránky
- vytvoření mailu, vkládání příloh
- vývoj komunikačních nástrojů
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

K

6. ročník

Ko

Měření fyzikálních veličin
7. ročník

KaK

Pohyb tělesa

VMEGS

Světelné jevy

ES

8. ročník

MeV

Vnitřní energie. Teplo

KČPPMS

Elektrický proud

SMS

9. ročník
Co už víme o vedení elektrického
proudu
Země a vesmír

8. Grafika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v rozdělení grafiky
• zná práci v rastrovém grafickém programu
• pracuje ve vektorovém grafickém programu
• ovládá práci s digitální fotografií - focení, přenos do PC, úprava
fotek
• umí upravovat fotografie - vylepšení obrazu, vady

- grafika na počítači
- rozdělení grafiky - rastrová a vektorová
- práce s grafickými programy
- digitální fotografie
- focení, přetahování do PC, úpravy, vylepšení obrazu, změny
rozměrů, tisk

• ovládá práci s grafickým editorem a využití vhodných aplikací
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
KaK
MeV
SMS
TMS

5.4 Člověk a jeho svět
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1.
stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a
směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky,
dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí
pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní
ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se
složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských
výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a
porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu
života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností
žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání
jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
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5.4 Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a
společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v
něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života
vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.
Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření
přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah
k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty,
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,baví, jakou vytvářejí kulturu.
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost
nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem
budoucího občana demokratického státu.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a
postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků
zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně
vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v
nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí,
veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě
praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se
využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve
svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od
narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy,
mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a
o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a
bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají
určené role a řeší modelové situace.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních
informací
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně
vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při
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jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a
jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován v 1. - 3. ročníku v předmětu Prvouka a ve 4. a 5.
ročníku v předmětech Vlastivěda a Přírodověda.
Povinná časová dotace 12 hodin:
- 6 hodin Prvouka
- 3 hodiny Vlastivěda
- 3 hodiny Přírodověda

5.4.1 Vlastivěda
1. ročník

6. ročník

2. ročník

7. ročník

3. ročník

8. ročník

4. ročník

5. ročník

2

1+1

9. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu – Vlastivěda
---------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Vlastivěda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. Základ Vlastivědy tvoří 3 tematické okruhy:
Místo kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas.
Výuka probíhá v kmenových třídách nebo multimediální učebně, příležitosně i v přírodě.
Vzdělání :
- uvádí žáky do prostředí školy a řádu školního života
- vytváří předpoklady pro formování pracovních návyků
- předkládá nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života
- vytváří základní představy o skutečnostech a zákonitostech v přírodě a společnosti, o lidských činnostech,
výtvorech a vztazích
- vytváří u žáků vnímavý vztah k okolí , k životu, vlastní osobě, jiným lidem a živočichům
- učí je jednat a rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat se sám na sebe i na
pomoc jiných
- formuje odpovědnost žáka za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, za splnění zadaných úkolů
- pěstuje u žáků uvědomování si vlastní individuality
- učí je chápání současnosti jako výsledku minulosti a východiska do budoucnosti

Vzdělávací obsah oboru je členěn do tří tematických okruhů:
1) Místo, kde žijeme
- okolí, rodina, škola, obec, společnost, bydliště
- dopravní výchova
- místní i regionální skutečnosti
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- národní cítění
2) Lidé kolem nás
- chování, jednání mezi lidmi, tolerance, pomoc, solidarita, vzájemná úcta, snášenlivost
- rovné postavení žen a mužů, soužití lidí
- globální problémy
- občan demokratického státu
3) Lidé a čas
- orientace v dějích a čase
- historie země, zájem o minulost, kulturní bohatství regionu i celé země
2. Strategie rozvoje klíčových kompetencí
2.1 Kompetence k učení
- osvojení základních vědomostí o sobě, jiných lidech, živočiších a rostlinách
- základní vědomosti o škole, rodině, o činnostech a výtvorech lidí, o vztazích mezi lidmi, vztazích člověka
k přírodě a ke zdraví, orientace ve světě informací
- učitel motivuje žáky, pomáhá řešit a třídit informace
2.2 Kompetence k řešení problémů
- upevňování účelného rozhodování a jednání v různých situacích
- schopnost vnímavě sledovat život kolem sebe a orientovat se v něm
- poznávat a ovlivňovat svou jedinečnost
- učitel pomáhá žákům, učí je pracovat s odbornou literaturou, využívat informační zdroje
2.3 Kompetence komunikativní
- rozšiřování slovní zásoby
- samostatné a sebevědomé vystupování
- vyjádření vlastních názorů
- bezkonfliktní komunikace s okolím
- vyjadřování pozitivních citů k sobě i okolí
2.4 Kompetence sociální a personální
- žáci pracují ve skupinách
- učí se respektovat názory druhých
- diskutují
- oceňují své názory a přínosy
- spolupracují na řešení problémů
2.5 Kompetence občanské
- učitel vytváří vhodný pracovní režim a klima
- učitel vytváří atmosféru důvěry
- učitel vede žáky k respektování pravidel
- učitel spolupracuje s rodiči žáků a výchovnými pracovníky
2.6 Kompetence pracovní
- žák si ověřuje svoje poznatky a dovednosti v praxi
- žák si v různých činnostech a hrách osvojuje potřebné dovednosti a utváří si vztah k okolnímu světu
- žák se učí používat různé materiály, nástroje a vybavení
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5.4.1 Vlastivěda

4. ročník

4. ročník
2 týdně, P

1. Místo,kde žijeme
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu
• určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich
a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
• rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
• vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického
• zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
• rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam
Průřezová témata

- poloha ČR v Evropě, historické země ČR, sousední státy
- světové strany, mapy, plány, značky na mapě, kompas , buzola,
vycházka do přírody, dopravní výchova
- typy map, měřítko mapy, praktické využití map, vydejme se na
cestu, jízdní řád
- pohoří, nížiny, vodstvo a podnebí ČR, zemědělství, průmysl
a kultury jednotlivých krajů
- referáty jednotlivých žáků spojené s využitím interaktivní tabule
- prezident, poslanci, vláda, demokratický stát, státní symboly, státní
svátky, památná místa

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PL
VMEGS
OES
MuV
KD
VDO
POPŽ
PD

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje blízké příbuzenecké vztahy v rodině
• chápe význam a potřebu různých povolání
• dodržuje pravidla pro soužití ve škole,mezi chlapci a dívkami, v
rodině, v obci
• orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v
běžných situacích
• poukazuje v nejbližším společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy a navrhuje možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)

- rodina a její funkce ve společnosti, role členů rodiny
- obchod, firma, zájmové spolky, politické strany, církve
- pomoc nemocným, sociálně slabým
- rasové odlišnosti, odlišnosti jednotlivých lidí
- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné, hmotný
a nehmotný majetek, peníze
- problémy konzumní společnosti
- globální problémy přírodního prostředí
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
MuV
KD
EV
ŽP

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi jevy
• využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
• srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím
regionálních specifik
• objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
• rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
Průřezová témata

- život za dávných časů
- Velkomoravská říše
- Čechy za vlády Přemyslovců
- české království za vlády Lucemburků
- panování Habsburků
- časová osa
- návštěva místního kláštera, muzea, galerie
- výlet do muzeí v Písku a Táboře
- využití dokumentárních DVD a videokazet
- seznam státních svátků dle kalendáře
- připomenutí jejich významu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
MuV
KD

5. ročník
1+1 týdně, P

1. Kapitoly z našich dějin
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• charakterizuje politický a kulturní vývoj od roku 1848
• charakterizuje státoprávní uspořádání ČR
• pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi jevy
• srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím
regionálních specifik
• objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů

- české království za panování Marie Terezie, Josefa II.
- národní obrození
- revoluční rok 1848
- Rakousko-Uhersko
- 1. světová válka
- vznik samostatného Československa
- první Československá republika
- 2. světová válka
- období vlády jedné strany
- obnovení demokracie v Československu
- mezilidské vztahy, podnikání
- vlastnictví
- kultura – projevy, podoby
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5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

RSP

5. ročník

SaS

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času
Římské číslice

SRaSO
K
PL
Ko
KaK
ŘPRD
VDO
PD

2. Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá popsat polohu ČR v Evropě
• získává základní znalosti o podnebí ČR a podnebných pásmech
• za pomoci mapy vyhledá hlavní říční síť ČR a orientuje se v ní
• zná sousední státy a umí popsat jejich polohu
• popíše na globusu jednotlivé světadíly a oceány
• na mapě vyhledává evropské státy a zná jejich hlavní města
• projevuje se jako budoucí občan, chápe význam rodiny, toleranci,
soužití lidí na Zemi
• rozpozná jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
Průřezová témata

- poloha, povrch, hory a nížiny, regiony ČR
- podnebí, podnebné pásy, fauna a flóra
- vodstvo
- Slovensko
- Polsko
- Německo
- Rakousko
- cestujeme po Evropě – povrch, vodstvo, flóra a fauna
- kulturní rozdíly
- soužití lidí

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

OSŠ

7. ročník

OOSS

Stát a právo
Matematika

POPŽ
PD

5. ročník

LV

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času
Římské číslice

EP

Zlomky

PSSS

Desetinná čísla

MuV

5.4.2 Přírodověda
1. ročník

6. ročník

2. ročník

7. ročník

3. ročník

8. ročník

4. ročník

5. ročník

1

2

9. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu – Přírodověda
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1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Přírodověda se vyučuje ve 4.ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně. Základ Přírodovědy
tvoří 2 tematické okruhy: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.
Dochází k prolínání s okruhy Místo, kde žijeme , Lidé kolem nás a Lidé a čas (zejména v 5. ročníku).
Výuka probíhá v kmenových třídách nebo multimediální učebně, příležitosně i v přírodě.
Vzdělání :
- předpokládá nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života
- vytváří základní představy o skutečnostech a zákonitostech v přírodě a společnosti, o lidských činnostech,
výtvorech a vztazích
- vytváří u žáků vnímavý vztah k okolí , k životu, vlastní osobě, jiným lidem a živočichům
- učí je jednat a rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat se sám na sebe i na
pomoc jiných
- formuje odpovědnost žáka za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, za splnění zadaných úkolů
- pěstuje u žáků uvědomování si vlastní individuality

Vzdělávací obsah oboru vychází ze dvou hlavních tematických okruhů:
1) Rozmanitosti přírody
- pozorování Země jako planety sluneční soustavy
- vznik života, proměny přírody, vliv lidské činnosti na přírodu
- ochrana přírody a životního prostředí
2) Člověk a jeho zdraví
- zdraví, nemoc, vývoj člověka od narození do dospělosti
- denní režim, zdravotní prevence, první pomoc
- bezpečnost v životních situacích, odpovědnost za své zdraví a za zdraví jiných lidí

2. Strategie rozvoje klíčových kompetencí
2.1 Kompetence k učení
- osvojení základních vědomostí o sobě, jiných lidech, živočiších a rostlinách
- základní vědomosti o škole, rodině, o činnostech a výtvorech lidí, o vztazích mezi lidmi, vztazích člověka
k přírodě a ke zdraví, orientace ve světe informací
- učitel motivuje žáky, pomáhá řešit a třídit informace
2.2 Kompetence k řešení problémů
- upevňování účelného rozhodování a jednání v různých situacích
- schopnost vnímavě sledovat život kolem sebe a orientovat se v něm
- poznávat a ovlivňovat svou jedinečnost
- učitel pomáhá žákům, učí je pracovat s odbornou literaturou, využívat informační zdroje
2.3 Kompetence komunikativní
- rozšiřování slovní zásoby
- samostatné a sebevědomé vystupování
- vyjádření vlastních názorů
- bezkonfliktní komunikace s okolím
- vyjadřování pozitivních citů k sobě i okolí
2.4 Kompetence sociální a personální
- žáci pracují ve skupinách
- učí se respektovat názory druhých
- diskutují
- oceňují své názory a přínosy
- spolupracují na řešení problémů
2.5 Kompetence občanské
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- učitel vytváří vhodný pracovní režim a klima
- učitel vytváří atmosféru důvěry
- učitel vede žáky k respektování pravidel
- učitel spolupracuje s rodiči žáků a výchovnými pracovníky
2.6 Kompetence pracovní
- žák si ověřuje svoje poznatky a dovednosti v praxi
- žák si v různých činnostech a hrách osvojuje potřebné dovednosti a utváří si vztah k okolnímu světu
- žák se učí používat různé materiály, nástroje a vybavení

4. ročník
1 týdně, P

1. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá základní třídění rostlin a živočichů

- rostliny, houby, živočichové ( průběh a způsob života, výživa,
stavba těla)
- potravní řetězec
- životní podmínky

• chápe princip potravního řetězce
• charakterizuje některá společenstva – les, louka, voda, u lidských
obydlí, pole
• pojmenovává běžně se vyskytující živočichy v jednotlivých
společenstvech
• popisuje stavbu jejich těla
• zná jejich způsob života
• zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující rostliny a houby v
jednotlivých společenstvech
• zvládá zařadit běžně se vyskytující živočichy a rostliny do
jednotlivých společenstev
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
E
ZPŽ

2. Chování v přírodě a ochrana přírody
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se se základními pravidly ochrany před povodněmi

- ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody, živelné pohromy
a ekologické katastrofy
- okolní krajina - rozšíření rostlinstva a živočichů, přírodní zajímavosti
v regionu
- bezpečné chování v okolním světě - dopravní výchova

• ovládá vysvětlit, co jsou rostlinná patra
• ví, jak se máme v lese chovat
• zná běžné zemědělské plodiny, jejich význam a použití
• porovnává na základě pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých
skupin, využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
E
VČP

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe princip střídání dne a noci a ročních období jako důsledek
pohybu Země ve vesmíru
Průřezová témata

- lidé a čas, orientace v čase - kalendáře, režim dne, roční období

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
ŽP

4. Výchova ke zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamuje se se zásadami první pomoci (zlomeniny, zástava
dýchání apod.)
• zná telef. čísla tísňového volání ( pro přivolání první pomoci,hasičů
a policie)
• řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam sportování, správné
výživy
• ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

- výchova ke zdraví
- péče o zdraví
- zdravá výživa
- první pomoc

• využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého
způsobu života
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PH
EV
VČP

5. Situace hromadného ohrožení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná telef. čísla tísňového volání ( pro přivolání první pomoci,hasičů
a policie)
• ví,co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo

- situace hromadného ohrožení
- nenadálé události
- přírodní a ekologické katastrofy

• ví,co je terorismus a anonymní oznámení
• vysvětluje význam Slunce pro život na Zemi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
ŘPRD
VMEGS
ES
EV
VČP
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5. ročník

5. ročník
2 týdně, P

1. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• svými slovy dokáže na základě elementárních poznatků o Zemi
jako součásti vesmíru vysvětlit souvislost s rozdělením času a
střídáním ročních dob
• má základní informace o postavení Země ve vesmíru
• uvědomuje si podmínky života na Zemi

- vesmír a Země ( Sluneční soustava, den a noc, roční období)
- magnetická síla
- gravitační síla
- planeta Země
- Měsíc – přirozená družice Země
- umělé družice
- Slunce, sluneční soustava

• ví, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou
• zvládá vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi
• seznámí se s působením gravitační a magnetické síly
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
E
VČP

2. Různé podmínky života na Zemi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozoruje živočichy a rostliny, formuluje a zapisuje výsledek
pozorování
• určuje a zařazuje některé živočichy a rostliny do biologického
systému
• zná význam zdravého životního prostředí pro člověka, umí
pojmenovat hlavní znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd.
• zná pojem recyklace

- různé podmínky života na Zemi
- přizpůsobivost rostlin a živočichů
- podnebné pásy
- rovnováha v přírodě – vztahy mezi organismy
- životní podmínky v regionu
- ohleduplné chování k přírodě a její ochrana

• zná význam čističek odpadních vod
• zná pravidla chování v CHKO, NP a v přírodě
• uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do přírody,
krajiny a umí uvést příklad nešetrného zásahu do krajiny
• objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka
• porovnává na základě pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí poškozovat
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

E

5. ročník

ZPŽ

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času

VČP
OSV
RSP
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5.4.2 Přírodověda

5. ročník

3. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívá poznatků o lidském těle a podporuje vlastní zdravý způsob
života
• zvládá pojmenovat části lidského těla, důležité orgány a jejich
funkci, smyslové ústrojí
• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

- člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí
- lidské tělo, kostra, svaly, kůže, oběhová, dýchací, trávicí,
močová,rozmnožovací a nervová soustava
- smyslové ústrojí
- péče o zdraví, zdravá výživa
- návykové látky a zdraví

• seznámí se s vývojem dítěte před a po jeho narození
• zná základy první pomoci
• je si vědom rizik spojených s kouřením, užíváním drog a alkoholu
a jinými závislostmi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PH
SaS
HPPE
EV
VČP

4. Mezilidské vztahy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná své postavení v rodině a ve společnosti
• seznámí se se svými základními právy a povinnostmi – týrání,
zneužívání, šikana
• vyhledává pomoc u Linky důvěry, krizového centra

- partnerství, rodičovství
- lidská práva a práva dítěte
- osobní bezpečí

• zná zásady bezpečného chování v různém prostředí – škola,
domov, styk s cizími osobami, silniční provoz - řídí se jimi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PL
MV
Ko
PH

5. Globální problémy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná význam pojmů terorismus, rasismus

- základní globální problémy
- situace hromadného ohrožení

• uvědomuje si nutnost kázně a dodržování pokynů v případě
obecného ohrožení (požár, únik jedovatých látek apod.)
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5.4.3 Prvouka

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

SaS

5. ročník
Číslo a početní operace

VDO
OOSS
VMEGS
ES
EV
VČP
MeV
SMS

6. Technika kolem nás
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná jednoduché stroje a jejich praktické použití

- jednoduché stroje - páka, kladka, nakloněná rovina, kolo
- parní stroj
- spalovací motory
- druhy a zdroje energie - elektrická energie
- jednoduchý el. obvod
- výroba skla, papíru, plastů
- tisk
- přenos zvuku, obrazu a informací

• zná princip a užití parního stroje a spalovacího motoru, zná jejich
význam v technickém pokroku
• zná zdroje energie
• má základní poznatky o využití elektrické energie
• zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s běžnými
elektrickými přístroji
• sestrojí jednoduchý elektrický obvod
• vysvětlí pojem technický pokrok
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

RSP

5. ročník

Ko

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času

VMEGS
OES
EV
E
VČP

7. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná běžně užívané elektrické spotřebiče

- bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči
- první pomoc při zasažení el. proudem

• zná zásady manipulace s el. spotřebiči
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
ZPŽ
VČP

5.4.3 Prvouka
1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

2

2

4. ročník
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6. ročník

5.4.3 Prvouka

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Prvouka
--------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Prvouka se vyučuje v 1. ročníku 3 hodiny týdně , ve 2. a 3. ročníku 2 hodiny týdně.
Vzdělávání se zaměřuje na :
- pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí
- utváření prvotního uceleného obrazu světa
- poznávání sebe i nejbližšího okolí
- seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
- vnímání lidí a vztahů mezi nimi
- všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů
- porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti
- porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům
- chápání současnosti jako výsledku minulosti a východiska do budoucnosti
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních
skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků
Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy
a povinnostmi
Lidé a čas – orientace v dějích a čase
Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti
živé i neživé přírody
Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o
bezpečném chování v různých životních situacích. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé
bytosti.

2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k
- objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět.
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
- upevňování preventivního chování
- orientaci ve světě informací
- časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
Učitel
- pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
- motivuje žáky pro celoživotní učení
2.2. Kompetence k řešení problémů
Žáci
- si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví
a bezpečnosti druhých
- poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
Učitel
- pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
- učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů
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5.4.3 Prvouka

2.3. Kompetence komunikativní
Žáci
- si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech
- jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové
a bezkonfliktní komunikaci
- pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
Učitel
- podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemné naslouchání
a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si
2.4. Kompetence sociální a personální
Žáci
- pracují ve skupině
- efektivně spolupracují na řešení problémů
- učí se respektovat názory druhých
- přispívají k diskusi
Učitel
- věcně argumentuje
- vede děti k oceňování svých názorů a přínosů
2.5. Kompetence občanské
Učitel
- utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
- motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
- vede žáky k respektování pravidel
2.6. Kompetence pracovní
Žáci
- jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
Učitel
- učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
- učitel zohledňuje soudobý stav poznání a technického rozvoje
V Prvouce budou realizována tato průřezová témata:
EV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, …
VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování, …
MKV – princip sociálního smíru

1. ročník
2 týdně, P
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5.4.3 Prvouka

1. ročník

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná jméno tř. učitele a ředitele školy, seznámí se s prostředím
třídy, školy, ukázněností, udržuje pořádek v aktovce, ve třídě,
škole, uspořádá si pracovní místo, rozliší čas k práci a odpočinku
• ví o bezpečnosti docházky do školy, rozlišuje nežádoucí formy
chování, pozná přechod pro chodce, rozezná vpravo, vlevo, dál,
blíž…
Průřezová témata

- naše třída, škola, školní řád, bezpečné a slušné chování,
hygienické návyky
- okolí školy: bezpečná cesta do školy i domů, dopravní značky
v okolí školy

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk

RSP

1. ročník

SaS

Mluvený projev

SRaSO
PL
Ko
HPPE
MuV
LV

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyzná se v nejbližších rodinných příbuzenských vztazích, chápe
význam rodiny, seznamuje se s některými povoláními, je veden k
chápání odlišnosti některých jedinců
Průřezová témata

- rodina a příbuzní, domov, zařízení bytu, denní režim, stolování,
stravovací návyky, domácí příprava žáka, rodinná výchova, pojmy:
otec, matka, dědeček…, hodiny, adresa, všeobecné i rodinné tradice
( Vánoce, Velikonoce…), pomoc starším lidem,kde pracují rodiče

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
OES
MuV
EP
EV
E
VČP
VDO
OOSS

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje časové údaje v denním životě, uplatní některé poznatky o
rodině
Průřezová témata

- základní pojem času: hodina,den a noc, dopoledne, odpoledne,
ráno, večer, denní režim

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
1. ročník
Jednotky

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
SMILE verze 3.2.0

137

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.3 Prvouka

1. ročník

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozoruje a porovnává změny v přírodě v ročních obdobích, je
seznámen s některými druhy plodin v určitém ročním období, zná
jednotlivé měsíce ročních období, pozná druhy ovoce a zeleniny,
časově určí období Vánoc a Velikonoc

- roční období: změny v přírodě (rostliny a živočichové ) pole,
zahrada, sad, les (pěstování, sklizeň, nářadí ), hry, sporty, lidové
zvyky a bezpečnost, základní části rostlin, ovoce a zelenina hygiena a význam pro životosprávu, zástupci některých živočichů,
zvířata a mláďata, péče o zvířata
- aktivně se zapojuje do péče o životní prostředí (třídí odpad)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

Pracovní činnosti

VČP

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Práce s modelovací hmotou, těstem

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• je seznámen s elementárními částmi lidského těla, učí se
základním hygienickým, režimovým návykům, je seznámen s
chováním neohrožujícím zdraví své i ostatních, ví, jak přivolat
lékaře, požárníky,uplatňuje základní pravidla silničního provozu
Průřezová témata

- části obličeje, těla a jejich typy, úraz a nemoc, lékař, zdravotní
sestra,ordinace, prevence a hygiena, otužování, správné oblékání
do školy, při sportu a hře, bezpečná místa, nebezpečí od neznámých
lidí, chování za mimořádných událostí – požár, bouřka, důležitá tel.
čísla

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PH

2. ročník
2 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v budově a okolí školy, umí dojít na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
• učí se základní pravidla pro chodce
• učí se poznávat vybrané dopravní značky
• uvědomuje si místo, kde žije a dokáže popsat změny v nejbližším
okolí

- prostředí školy
- činnosti ve škole
- okolí školy
- bezpečná cesta do školy
- domov
- obec
- naše vlast

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV

Český jazyk

Český jazyk

LV

2. ročník

2. ročník

PSSS
VDO
OSŠ

Sloh

Mluvnice

Matematika
Geometrie

OOSS
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2. ročník

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší blízké příbuzenecké vztahy v rodině, zná role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi
• učí se toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům
• zná běžně užívané výrobky, ví k čemu slouží, pozná význam a
potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení v domácnosti

- rodina
- u nás doma
- pomáháme si
- pravidla slušného chování a soužití
- práva dítěte a nedotknutelnost vlastní osoby

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Výtvarná výchova

Matematika

RSP

2. ročník

MV

2. ročník

Utváření osobního postoje v
komunikaci

Ko

Mince a bankovky

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se využívat časové údaje při řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti, současnosti a budoucnosti
• pojmenuje některé kulturně historické památky obce, ve které žije,
seznámí se s některými historickými událostmi obce
• učí se uplatňovat elementární poznatky o sobě, rodině a
činnostech člověka, soužití, zvycích a o práci

- měsíc po měsíci - kalendář, rok, školní rok, týdny, dny, hodiny,
minuty
- roční období
- denní režim práce a odpočinek
- klášter, muzeum - exkurze
- zaměstnání rodičů
- státní svátky a významné dny
- pověsti z regionu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO

Český jazyk

Český jazyk

2. ročník

2. ročník

OSŠ
OOSS

Čtení a literární výchova

Mluvnice

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže popsat a pozorovat viditelné změny v přírodě v jednotlivém
ročním období
• seznamuje se s tříděním živočichů na savce, ptáky
• získává povědomí o vztahu člověka ke zvířatům domácím a volně
žijícím
• zná a umí pojmenovat hospodářská zvířata
• učí se rozlišovat zvířata domácí a volně žijící
• zná některé živočichy chované pro radost a chápe potřebu
pravidelné péče o ně
• uči se poznávat a rozlišovat charakteristické znaky : les, park,
louka, zahrada, pole, potok, řeka, rybník
• rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté, učí se pojmenovat běžně se
vyskytující stromy
• učí se rozlišovat strom a keř
• zvládá pojmenovat některé byliny a zemědělské plodiny
• rozlišuje ovoce a zeleninu a zná jejich význam pro výživu člověka

- na jaře
- v zimě
- v létě
- na podzim
- savci a ptáci
- domácí zvířata - chování pro radost
- hospodářská zvířata
- zvířata volně žijící
- zvířata v zimě
- les v proměnách ročních období a jeho význam
- zelenina a ovoce
- rostliny na jaře
- rostliny, louky v létě
- stromy jehličnaté a listnaté
- stromy ovocné
- hospodářské plodiny v našem kraji
- chování člověka v lese
- třídění odpadu
- ochrana rostlin a živočichů
- živelné pohromy

• získává povědomí o významu přírody pro člověka
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5.4.3 Prvouka

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV

Český jazyk

Český jazyk

2. ročník

2. ročník

E
ZPŽ

Čtení a literární výchova

Sloh

Výtvarná výchova

ŽP
VČP

Kresba
Pracovní činnosti
Práce s drobným materiálem přírodniny

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné preventivní návyky
s využitím elementárních znalostí o lidském těle
• učí se dodržovat zásady bezpečného chování

- naše tělo
- být zdravý
- nemoc a úraz
- naše zdraví
- jak se chovat při mimořádných situacích

• učí se obezřetnosti při setkání s neznámými lidmi
• učí se reagovat adekvátně na pokyny dospělých pří mimořádných
událostech
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Český jazyk

SaS

přesahy z učebních bloků:

2. ročník

PH

Sloh
Tělesná výchova

EV
VČP

Cvičení během dne
Pracovní činnosti

MeV

Konstrukční činnosti

KČPPMS

3. ročník
2 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině,
začlení svou obec do příslušného kraje
• zná základní údaje z historie a současnosti obce

- obec, místní krajina, naše vlast
- kultura, současnost a minulost v našem životě
- báje, mýty,pověsti
- regionální památky

• zná některé lidové a místní zvyky a tradice
• orientuje se v plánku obce, pojmenuje některé historické památky
• ví, kde je muzeum, radnice, nádraží apod.
• určí hlavní a vedlejší světové strany, umí se podle nich orientovat
v přírodě
• využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
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5.4.3 Prvouka

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OSŠ
POPŽ
EV
VČP

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků
• odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

Průřezová témata

- soužití lidí- mezilidské vztahy, pomoc nemocným, sociálně slabým,
vztahy ve třídě
- zaměstnání, povolání, práce fyzické a duševní

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
ŽP
OSV
MV
HPPE
MuV
LV

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pojmenuje kulturní a historické památky svého regionu

Průřezová témata

- obec, město, v kterém žijeme
- významné budovy

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Matematika

OOSS

3. ročník
Jednotky délky a času
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5.5 Člověk a společnost

3. ročník

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti a změny
látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod.
• užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas,hmotnost, objem,
teplotu
• rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny
• zná základní rozdělení živočichů – savci, ptáci, obojživelníci, ryby,
hmyz
• zvládá hlavními rozlišovacími znaky popsat stavbu těla
• ví, čím se liší rozmnožování jednotlivých skupin

- voda a vzduch
- nerosty a horniny, půda
- vážení a měření
- vlastnosti a změny látek
- životní podmínky
- živočichové
- ohleduplné chování k přírodě
- ochrana přírody
- rostliny
- houby
- rovnováha v přírodě

• rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
• zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních
společenstvích (pole, louky, les, apod.)
• umí vybrané živočichy zařadit do příslušného přírodního
společenství
• zvládá pojmenovat části rostlin
• popisuje projevy života rostlin
• zná vybrané druhy plodů a semen
• zná význam semen
• zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny(na
zahrádkách, loukách, v lese)
• má povědomí o významu životního prostředí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
E
ZPŽ
ŽP

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě, na silnici
• dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro druhé
• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Průřezová témata

- chování lidí
- lidské tělo
- péče o zdraví, zdravá výživa
- osobní bezpečí
- situace hromadného ohrožení

přesahy do učebních bloků:

MuV

přesahy z učebních bloků:
Pracovní činnosti

PSSS

3. ročník
Příprava pokrmů

5.5 Člověk a společnost
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci
poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve
vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy,
které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na
utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu
okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí
vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k
toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu
prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
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5.5 Člověk a společnost

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání
poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat
společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení,
nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém
vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají
přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho
celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je
kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především 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 především na dějiny 19. a 20. století,
kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a
prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani 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 prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin
místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální
realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému
sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu
různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem,
činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského
života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat
odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků,
posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě
demokratické společnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a
upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v
reálném a historickém čase
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a
procesy v evropském a celosvětovém měřítku
- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke
snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a
společenskovědního charakteru
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a
ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a
událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech, včetně souvislostí mezinárodních a globálních
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem
(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a
sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního
nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání
na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům
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5.5.1 Dějepis

demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k
zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
Povinná časová dotace vzdělávací oblasti Člověk a společnost je 11 hodin
- 7 hodin Dějepis
- 4 hodiny Občanská výchova

5.5.1 Dějepis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

1

2

5. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Dějepis
------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6.- 9. ročníku 2 hodiny týdně - 1 hodina je
čerpána z disponibilní časové dotace.
Vzdělávání se uskutečňuje ve třídě, multimediální učebně. Lze využít i návštěvu muzeí, knihovny a regionálních
památek.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Dějepis směřuje k:
- rozvíjení vlastního historického vědomí
- vnímání obrazu hlavních vývojových linií
- získávání orientace v historickém čase
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
- chápání kulturní rozmanitosti světa
- utváření pozitivního hodnotového systému
Vyučovací předmět Dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států, přírodní podmínky
matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky
výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci
hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé
jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba, literární druhy a žánry, literární dějiny
občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systém,
mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace, region
tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita
VDO – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská
společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie
EV – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce na přírodu,
zásahy do přírodních poměrů
MKV – sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy,
husitství, poznávání jiných kultur,.mezinárodní solidarita
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EGS – integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové výpravy, mír.
poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky, buržoazní a buržoazně demokratické revoluce
MV – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika

2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
- vede k zamyšlení nad historickým vývojem
Žák
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá
v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
- propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější
pohled na společenské a kulturní jevy
2.2. Kompetence k řešení problémů
Učitel
- zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT,AV technika)
- zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením
- vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
Žák
- vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti
- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
2.3. Kompetence komunikativní
Učitel
- vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování
- zařazuje do výuky diskuzi
- vede žáky k věcnému argumentování
- vede žáky k práci s různými typy textů
- vede k využívání informačních a komunikačních prostředků
Žák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně
v písemném i ústním projevu
- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem
2.4. Kompetence sociální a personální
Učitel
- vytváří příznivé klima třídy
- dodává žákům sebedůvěru
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
Žák
- účinně spolupracuje ve skupině
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu
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2.5. Kompetence občanské
Učitel
- reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
- vede žáky k tomu,aby brali ohled na druhé
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví
Žák
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí
-odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního
dění a sportovních aktivit
2.6. Kompetence pracovní
Učitel
- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Žák
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
- využívá svých znalostí v běžné praxi

6. ročník
2 týdně, P

1. Pravěk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojí si práci s časovou přímkou a s historickou mapou
• osvojí si základní periodizaci dějin
• uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti

Pravěk
- úvod do učiva
- význam zkoumání dějin
- získávání informací o dějinách
- historické prameny

• pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Starší doba kamenná
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpozná vývojová stadia člověka

Starší doba kamenná
- způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

• seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
146

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1 Dějepis

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
MV
Ko
ŘPRD
EV
ZPŽ
VČP

3. Mladší doba kamenná
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe podmínky a důsledky přechodu k zemědělství

Mladší doba kamenná
- způsob života a obživy, zánik rodové společnosti
- počátky řemesel, rozvoj řemesel a obchodu

• chápe podmínky vzniku řemesel
• objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Střední Evropa v pravěku
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe důsledky oddělení řemesel od zemědělství jako podmínky
pro rozvoj obchodu
• uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa

Střední Evropa v pravěku
- zpracování bronzu
- doba železná v Evropě

• chápe kulturní rozmanitost světa
• uvede příklady archeogických kultur na našem území
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Shrnutí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa
Průřezová témata

- shrnutí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Starověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem
starověkých států
• seznámí se s podstatou společenského uspořádání a porovná
formy vlád
• seznámí se s projevy náboženských představ

Starověk
- oblasti starověkého východu
- charakteristické rysy oblasti
- vývoj společnosti
- náboženské představy
- počátek písma a kultury
- přínos starověkých civilizací
- shrnutí
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

ŽP

8. ročník
Teplo. Práce. Výkon

7. Řecko
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe podstatu antické demokracie
• chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské kultury
• uvědomuje si vlastní a občanskou identitu a nutnost respektovat
identitu druhých
• uvědomí si prolínání kulturních vlivů

Řecko
- kořeny řecké civilizace
- archaické a klasické období
- Makedonie
- helénismus

• učí se chápat formy státní moci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

OSŠ

6. ročník

OOSS

Měření fyzikálních veličin
7. ročník

PD

Síla

MuV

Posuvné účinky síly. Pohybové
zákony
8. ročník

LV
PM

Teplo. Práce. Výkon
9. ročník
Co už víme o světle

8. Řím
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se chápat formy státní moci
• uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně feudálních států i
jeho souvisloti s židovským náboženstvím
• získá představu o životě a jednání osobností a společenských
skupin
• popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše

Řím
- království
- republika
- císařství
- počátky křesťanství
- římská kultura
- rozpad římské říše
- naše země v době římské

• dokáže porovnat barbarské civilizace se světem antiky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OOSS
POPŽ
VMEGS
JE

9. Shrnutí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy
Průřezová témata

- shrnutí
- opakování učiva 6. ročníku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

7. ročník
2 týdně, P

1. Středověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojí si periodizaci středověku

Středověk

• seznámí se s uspořádáním společnosti raně feudálního státu,
formováním národních států
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VMEGS

přesahy z učebních bloků:
Chemie

ES

8. ročník

OES

Pozorování, pokus, bezpečnost práce

JE
MuV
LV
EV
ŽP
VČP

2. Raný středověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se chápat úlohu křesťanství a víry v životě středověké
společnosti
• uvědomí si obohacení Evropy kulturními podněty z Orientu, po
rovná kulturní oblasti
• seznámí se se státotvornou úlohou panovnických dynastií
• uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí
• učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska
sociálního i kulturního
Průřezová témata

Raný středověk
- nový etnický obraz Evropy
- byzantská, arabská a franská říše
- první státní útvary na našem území
- český stát v době knížecí
- formování prvních státních celků v Evropě
- boj mezi mocí světskou a církevní
- křížové výpravy
- románská kultura a životní styl raného středověku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Shrnutí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se chápat změny politické, hospodářské, sociální a kulturní
Průřezová témata

- shrnutí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

4. Vrcholný středověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se chápat změny politické, hospodářské, sociální a kulturní
• seznámí se s rozmachem českého státu a jeho významem ve
střední Evropě
• učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska
sociálního i etnického
• seznámí se s problémy, které vedly ke kritice církve a vyústily v
českou reformaci
• učí se chápat historický rozměr pojmů tolerance a intolerance
Průřezová témata

Vrcholný středověk
- rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich význam
- český stát za vlády posledních Přemyslovců
- nástup Lucemburků a vláda Karla IV.
- gotická kultura a životní styl jednotlivých vrstev v období vrcholného
středověku
- konflikt mezi Anglií a Francií
- kritika poměrů v církvi a husitství v Čechách
- vláda Jiřího z Poděbrad
- vláda Jagelonců, pozdní gotika

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
OES
MuV
KD
LV
EV
ŽP
VČP

5. Shrnutí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojí si periodizaci středověku
Průřezová témata

- shrnutí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Pozdní středověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• poznává důvody a význam objevných plaveb a důsledky pronikání
evropských civilizací do nově objevených zemí
• seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami a cíli
• učí se chápat postavení českých zemí v habsburské monarchii i v
podmínkách Evropy - rozdělení na katolický a reformační blok
• chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti
• osvojí si pojmy parlamentarismus a absolutismus
• seznámí se s pojmy renesance a humanismus a jejich projevy v
kultuře, myšlení a životě lidí
Průřezová témata

Pozdní středověk
- zámořské objevy
- pokroky ve výrobě a obchodu
- renesance a humanismus
- reformace a protireformace
- evropská kultura
- nástup Habsburků na český trůn
- česká kultura v 16. stol.
- boj českých stavů proti Habsburkům
- třicetiletá válka
- počátky kapitalismu v Anglii
- počátky kolonialismu

přesahy do učebních bloků:

MuV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

KD

9. ročník

LV

Země a vesmír
Zeměpis

EP

Historie lidského poznání

7. Opakování 7. ročníku
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se chápat změny politické, hospodářské, sociální a kulturní
Průřezová témata

- opakování 7. ročníku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

8. ročník
1 týdně, P

1. Novověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe pojmy konstituční monarchie, parlamentarismus

Novověk
- počátek novověku v Evropě
- absolutismus na evropském kontinentě
- české země po třicetileté válce a za osvíceneckého absolutismu
- mimoevropský svět v 17. a 18.stol.

• chápe, jak vynálezy obohatily i všední život
• chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus
• chápe význam osvícenství jako významného myšlenkového
předělu, který ovlivnil politický vývoj u nás, v Evropě i na
americkém kontinentu
• ujasní si pojem osvícenský absolutismus
• seznámí se situací českých zemích a vybraných evropských zemí
po třicetileté válce
• učí se rozpoznávat projevy barokní kultury
• chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OSŠ
OOSS
MuV
EP
EV
E
ŽP
VČP

2. shrnutí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• utřídí si pojmy, chápe historické souvislosti
Průřezová témata

- shrnutí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Vítězství průmyslové společnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a mezi snahami
nastupující buržoazie
• chápe změny ve způsobu výroby a příčiny odlišného vývoje
západní a střední Evropy
• chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehož výsledkem je
utvoření novodobých národů
• seznámí se s příčinami a průběhem českého národního obrození

Vítězství průmyslové společnosti
- francouzská revoluce a napoleonské války
- svět v první polovině 19. stol.
- národní hnutí v habsburské monarchii v první polovině 19.stol.

• uvědomí si význam obrozeneckých snah významných osobností
• chápe hnutí českého národa jako výrazný projev dané doby
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MuV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

KD

7. ročník
Síla

EV

9. ročník

ŽP

Elektromagnetické záření

VČP

Co už víme o magnetickém poli

4. shrnutí
Očekávané výstupy

Učivo
- shrnutí

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Rozvoj průmyslové společnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek změn ve
vývoji společnosti
• seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních celků

Rozvoj průmyslové společnosti
- revoluce 1848 – 1849
- svět na počátku druhé poloviny 19. stol.
- Rakousko-uherská monarchie

• uvědomí si prudký rozvoj průmyslu, dopad na životní prostředí
• popisuje jednotlivé fáze snah po utvoření novodobého českého
národa
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

OSŠ

9. ročník

POPŽ

Elektromagnetické záření
Co už víme o magnetickém poli

MuV
KD
EP
EV
ŽP
VČP

6. Shrnutí látky a opakování 8. ročníku
Očekávané výstupy

Učivo
- shrnutí látky a opakování 8. ročníku

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
152

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1 Dějepis

9. ročník

9. ročník
2 týdně, P

1. Moderní doba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popisuje jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa
• učí se chápat 1. pol. 20. stol. jako období dvou nejničivějších
světových válek
• učí se chápat okolnosti vzniku samostatné ČSR, její vnitřní a
zahraniční situaci v období první republiky
• uvědomí si změnu mezinárodněpolitických vztahů vznikem
komunistického režimu, totalitarismu a vypjatého nacionalismu
• uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem ekonomiky a
tendencí řešit problémy extrémními způsoby
• chápe historický rozměr pojmů nacionalismus, extremismus,
agrese
• učí se vnímat rozmanitost projevů kultury a přínos národní a
evropské kultury k tomuto odkazu
• seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou ČSR v období druhé
republiky, protektorátu
• učí se úctě k odkazu účastníků odboje
• učí se chápat poválečný vývoj ČSR, který vyústil v únorové
události 1948
• chápe možnost různé interpretace historických faktů a nutnost
kritického přístupu k interpretacím
Průřezová témata

Moderní doba
- průmyslový a politický vývoj u nás na přelomu 19.-20. stol.
- česká kultura
- první světová válka
- situace v Rusku, ruské revoluce
- vznik ČSR, hospodářsko-politický rozvoj republiky, sociální
a národnostní problémy
- mezinárodně politická situace Evropy ve 20. letech
- počátky fašistického hnutí
- SSSR v meziválečném období
- světová hospodářská krize a její důsledky
- první projevy fašistické agrese, vznik válečných ohnisek
- kultura, věda a technika před vypuknutím 2. světové války
- cesta k Mnichovu, Mnichovská dohoda a její důsledky
- Protektorát Čechy a Morava
- druhá světová válka, holocaust
- domácí a zahraniční odboj
- mezinárodní konference a poválečné uspořádání světa
- poválečné Československo v letech 1945 – 1948
- únorový převrat 1948

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

OOSS

9. ročník

POPŽ

Občanská společnost
Fyzika

PD
VMEGS

8. ročník
Teplo. Práce. Výkon

JE

9. ročník

MuV

Elektromagnetické záření

EP

Co už víme o světle

PM

Jaderná energie

MeV
FVM
TMS

2. Shrnutí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• utřídí si pojmy, chápe historické souvislosti
Průřezová témata

- shrnutí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

3. Dějiny od poloviny 20. století do současnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se s postavením ČSR v mezinárodních souvislostech
• učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti
• učí se chápat vznik a problémy existence bipolárního světa
• uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých
• seznámí se s vnitřní situací v naší republice (události r. 1968)
• učí se chápat postupný rozpad východního bloku rozkladem
komunistických systémů
• seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce 1989 a s
vývojem v 90. letech – vznik ČR, vysvětlí spojitost národů Čechů a
Slováků v historii i důvody rozdělení v roce 1993
• ustavení demokrat. režimu

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti
- postavení Československa a jeho postupné začleňování do sféry
vlivu SSSR, projevy sovětizace ČSR ve všech oblastech
společenského života i v každodenním životě lidí
- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků
- rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
- vnitřní situace v zemích východního bloku (krizové projevy)
- charakteristika západních zemí (na vybraných příkladech)
- krize sovětského impéria a „perestrojka“
- obnova demokracie ve východní Evropě a „sametová revoluce“
- rozpad Československa, vznik ČR
- Česká republika na přelomu tisíciletí
- technika, věda a kultura ve 2. pol. 20. stol., evropská integrace,
globalizace

• hrozba terorismu
• vliv médií na každodenní život a politické dění
• ujasnění si začlenění ČR do integračního procesu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

OSŠ

7. ročník

OOSS

Stát a právo
8. ročník

POPŽ

Předpoklady soužití

PD
Fyzika

VMEGS

7. ročník

ES

Síla

OES

Mechanické vlastnosti kapalin

JE

9. ročník

EV

Země a vesmír

ŽP
VČP
MeV
KČPPMS
IVMSR
FVM

4. Shrnutí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• utřídí si pojmy, chápe historické souvislosti
Průřezová témata

- shrnutí
- opakování 9. roč.
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5.5.2 Občanská výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník
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6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Občanská výchova
--------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím
Předmět Občanská výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku 1 hodinu týdně.
Místo realizace
- třídy
- komunitní učebna
- knihovna
- učebna PC
- veřejná prostranství mimo školu

Vzdělávací oblast předmětu
- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
- orientace ve významných okolnostech společenského života
- utváření vztahů žáků ke skutečnosti
- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život
- vedení k sebepoznávání
Průřezová témata
- OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj)
- VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě,
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování)
- EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané)
- MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)
- EV ( lidské aktivity a problémy životního prostředí,vztah člověka k prostředí)
- MDV ( tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Formy a metody realizace
- vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu,
samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC,
video
- beseda
- dotazníky - interwiev
- projekty
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších
celků, nalézají souvislosti
- žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Postup: - vedení žáků k ověřování výsledků
- poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci
- zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
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2.2. Kompetence k řešení problémů
- žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení
- žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Postup: - kladení otevřených otázek
- volný přístup k pomůckám
2.3. Kompetence komunikativní
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí využívat ke komunikaci vhodné technologie
Postup: - zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků
- vedení žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu, podněcování žáků k argumentaci
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
2.4. Kompetence sociální a personální
- žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají
- žáci upevňují dobré mezilidské vztahy
- žáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních
Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
2.5. Kompetence občanské
- žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
- žáci respektují názory ostatních
- žáci si formují volní a charakterové rysy
- žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Postup: - vyžadování dodržování pravidel slušného chování
- vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
2.6. Kompetence pracovní
- žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Postup: - dodávání sebedůvěry
- napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení
- vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení

6. ročník
1 týdně, P
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6. ročník

1. Rok, proměny, slavnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v kalendáři, znalost letopočtů

- rok, proměny, slavnosti
- den, týden, rok
- denní rytmus
- volný čas

• dovede vysvětlit původ a způsoby dodržování svátků
• zná pořekadla, rozumí příslovím
• rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby využití volného času,
orientuje se v nabídce volnočasových aktivit, umí přípravit program
pro volný čas pro sebe a pro jiné
• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Matematika

Český jazyk

5. ročník

6. ročník

RSP
PH

Římské číslice

Literární výchova

Zeměpis

PL
MV

6. ročník
Planeta Země

MuV
KD
PM

2. Naše škola
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spolupracuje při řešení úkolů a dosažení úkolů ve škole
• chápe význam vzdělání pro život
• posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci

- naše škola
- práva, povinnosti
- není škola jako škola
- když něco nehraje
- žák. samospráva

Poznámka:Projekt-využití volného času
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Anglický jazyk

MV
Ko

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Tématické okruhy

ŘPRD
VDO
OSŠ
MuV
LV

3. Domov a rodina
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe pojem domova z hlediska přináležitosti k rodině, obci, vlasti,
regionu
• vytváří si osobní vztah k domovu a okolí
• chápe význam harmonických vztahů mezi členy rodiny (pomoc a
důvěra) pro zdravý vývoj člověka
• umí uvést, do kterých důležitých oblastí rodina směřuje výdaje
• rozhoduje se, jak vlastně naložit s kapesným a úsporami
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem

- domov a rodina
- moje rodina
- uspořádání bytu
- funkce rodiny, náhradní rodina
- manželství, rodičovství
- sousedé, hosté, cizí lidé
- domov, jeho okolí
- lidská setkání
- hospodaření domácnosti
- rovnost a nerovnost

Poznámka: Projekt-rodokmen
-rozpočet rodiny
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Anglický jazyk

Občanská výchova

RSP

6. ročník

SaS

8. ročník

Tématické okruhy

PH

Matematika

MV

5. ročník

Dospívání

Desetinná čísla

HPPE

6. ročník

VDO

Desetinná čísla

OOSS

8. ročník
Statistika
9. ročník
Finanční matematika
Zeměpis
8. ročník
ČR na mapě Evropy
Místní region ČR
Člověk a ochrana zdraví
Genetika, dědičnost
Pohlavní soustava

4. Naše vlast
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí vysvětlit význam důležitých státních symbolů státu,způsob
používání
• rozlišuje projevy vlastenectví od nacionalismu

- počátky českého národa
- slavní předkové
- co nás proslavilo
- mateřský jazyk

• objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání
• rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO

Český jazyk

Český jazyk

6. ročník

6. ročník

OSŠ

Literární výchova

MuV

Literární výchova

9. ročník

LV

9. ročník

Vývoj jazyka

EP

Vývoj jazyka

PM
PSSS

5. Obec, region, země
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí zhodnotit nabídku kulturních institucí, cílené akce, které ho
zajímají
• uvádí příklady prvků, které pomáhají vytvořit si osobní vztah k
obci, regionu, zemi, k ochraně památek, přírodních objektů
• určí zajímavá a památná místa státu, uvede příklady významných
osobností, děl, typických zvyklostí a tradic
• posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování cílů v obci; chápe význam
solidarity a tolerance
• respektuje zvláštnosti, zájmy, způsob chování a myšlení
národnostních menšin
• zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce,
které ho zajímají

- moje obec
- památná místa
- významné osobnosti
- Praha
- významná místa země
- radnice, obecní zastupitelstvo
- národnostní menšiny
Projekt-památná místa regionu
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Zeměpis

RSP

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
ČR na mapě Evropy

VDO

Regiony České republiky

OOSS

Místní region ČR

EV
VČP

7. ročník
1 týdně, P

1. Rodina, národ, vlast
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí pojem národa z hlediska přináležitosti k českému národu a
státu
• určí významné historické mezníky v dějinách národa

- rodina
- národ
- vlast

• vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy rodiny (pomoc,
důvěra) pro zdravý vývoj dítěte

Poznámky:Projekt- osobnost,dílo,místo,které nás proslavilo.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Český jazyk

Český jazyk

6. ročník

6. ročník

RSP
SaS

Literární výchova

Literární výchova

PH
MV

2. Majetek, bohatství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje a porovná různé formy vlastnictví, uvede příklady, objasní
potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví, znalost
uplatňuje ve svém jednání

- majetek
- vlastnictví

Poznámky:Projekt- hospodaření s penězi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Anglický jazyk

HPPE
VDO

7. ročník
Tematické okruhy

OOSS

Matematika

VMEGS

6. ročník

OES

přesahy z učebních bloků:

Desetinná čísla
7. ročník
Racionální čísla
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Procenta
9. ročník
Finanční matematika
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5.5.2 Občanská výchova

7. ročník

3. Přírodní bohatství, ochrana
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede příklady památných míst obce a regionu

- poznej svou krajinu
- chraň svou krajinu

• vysvětlí, k jakým událostem, osobnostem se vážou
• chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodě

Poznámky:Projekty-Památky regionu
Zajímavosti jižních Čech

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

Zeměpis

VČP

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Místní region ČR

4. Kultura, rozvíjení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovnává různé podoby a projevy kultury (odívání, bydlení,
cestování, chování)
• projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly, respektuje odlišné
projevy kultury a kulturní zvláštnosti
• vysvětlí přínos kulturních institucí pro život, orientuje se v nabídce
kulturních institucí

Průřezová témata

- kultura a umění
- umělecké slohy
- moderní umění
- kulturní instituce

Poznámky:Projekt zaměřený na umělecké slohy-prolínání s tématy
ve Vv,D,Č-literatura,Aj,Nj

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
JE
MuV
KD
LV
PM

5. Stát a právo
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje nejčastější typy, formy států, na příkladech porovná jejich
znaky
• přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí
• posoudí význam ochrany lidských práv a svobod

- vznik státu a právních norem
- historické typy státu
- práva a povinnosti
- právo a morálka
Poznámky:Projekt-historické typy států

• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede
příklady
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VDO

Vlastivěda

OOSS
POPŽ

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
Evropa – světadíl, kde leží naše vlast:

PD
MuV
PSSS
MeV
FVM
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5.5.2 Občanská výchova

7. ročník

6. Stát a právo
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR a
jejich orgánů a institucí
• uvádí příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí,
krajů, státu
• objasní smysl voleb v demokratických státech a vysvětlí, jak volby
ovlivňují život občanů
• stručně charakterizuje hlavní formy voleb do zastupitelstev ČR

- volby
- výkonná moc-prezident a vláda
- zákonodárná moc
- soudní moc

Poznámky:Projekt-ministerstva

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Dějepis

RSP

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
Dějiny od poloviny 20. století do
současnosti

VDO
OOSS
POPŽ
PD
MeV
FVM

8. ročník
1 týdně, P

1. Dospívání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe význam pojmu osobnost z psychologického a
sociologického hlediska
• chápe, co vytváří rozdílnost osobností

- dospívání
- nové naplnění života
Poznámky:Projekt-životní perspektivy

• chápe, že každý člověk má kladné i záporné vlastnosti a že je
důležité rozvíjet dobré stránky osobnosti a potlačovat špatné
• seznámí se s pojmy charakter, svědomí, egocentrismus,
altruismus, egoismus
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Občanská výchova

RSP
SaS
SRaSO
PH
Ko
KaK

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Domov a rodina
9. ročník
Sociální vztahy
Výchova ke zdraví
6. ročník
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Člověk a ochrana zdraví
8. ročník
Vývoj člověka
Genetika, dědičnost
Návykové látky a zdraví
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5.5.2 Občanská výchova

8. ročník

2. Hledání společenství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich
chování, je tolerantní k menšinám, uplatňuje různé a vhodné
způsoby komunikace v různých životních situacích
• dokáže přijímat přátelství jiných lidí a sám přátelství poskytovat

- hledání blízkého člověka
- komunikace
- muž, žena, láska
Poznámka:Projekt-interwiev

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Anglický jazyk

PL

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Ko

Jednoduchá sdělení
Výtvarná výchova

MuV
KD

8. ročník
Koláž

LV

Člověk a ochrana zdraví

MeV
TMS

Člověk a zdraví

PRT

Návykové látky a zdraví

3. Hledáme svůj svět
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• je schopen sebepoznání a poznání jiných lidí

- člověk a svět
- zdravý způsob života

• vysvětlí, proč je důležitá vzájemná solidarita mezi lidmi v situacích
ohrožení (záplavy, požáry,…)
• uvede příklady příčin a situací, v nichž mohou mezi lidmi vznikat
neshody a konflikty

Poznámka:Projekt-zdravý způsob života

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Tělesná výchova

Ko

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

KaK

Význam pohybu pro zdraví - chlapci i
dívky
Člověk a ochrana zdraví

MuV
KD

Pohlavní soustava

LV

Ochrana obyvatel za mimořádné
situace

4. Hledám sám sebe
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí a uvědomí si význam přátelství

- jaký má všechno smysl
- náhražky smyslu života

• uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod

Poznámka:Projekt-využití volného času

• uvědomí si význam vůle, dokáže posilovat své volní jednání
• zamyslí se nad smyslem života, dokáže pochopit, proč má život
smysl v konání dobra a prospěchu nejen osobním, ale i obecném
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Člověk a ochrana zdraví

SaS
SRaSO

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Člověk a zdraví

PH
PL
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5.5.2 Občanská výchova

8. ročník

5. Předpoklady soužití
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje práva a zájmy druhých lidí, uvede příklady základních
práv a svobod a dokumentů upravujících lidská práva
• posoudí význam ochrany práv a svobod a dokáže přiměřeně
uplatňovat svá práva

- člověk a řád
- lidská práva-dějiny
- problémy lidských práv
- Všeobecná deklarace lidských práv
- právní ochrana
- egoismus, intolerance
Poznámka:Projekt-Všeobecná deklarace lidských práv

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Dějepis

RSP

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
Dějiny od poloviny 20. století do
současnosti

VDO
OOSS
VMEGS
OES
MuV
LV
PSSS

6. Zapojení do lidské spolupráce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyloží souvislost mezi různými pracovními činnostmi a
předpoklady nutnými pro jejich výkon
• uvede hlavní problémy, které mohou nastat v případě
nezaměstnanosti (peníze, rodinné vztahy)
• popíše, jak si poradit v případě nezaměstnanosti
Průřezová témata

- zaměstnání nebo povolání
Poznámka:Projekt-životopis

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

ŘPRD

9. ročník

HPPE

Smysl společenství

MuV
LV

7. Soužití se světem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si význam životního názoru, vliv víry a náboženství v
životě
• seznámí se s významnými světovými náboženstvími, církvemi,
náboženskými hnutími
• chápe význam náboženské tolerance a svobody
Průřezová témata

- člověk poznává svět
- člověk = tvůrce
- vývoj náboženského myšlení
Poznámka:Projekt-náboženství

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
LV
PM
MeV
IVMSR
FVM
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5.5.2 Občanská výchova

9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

1. Smysl společenství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí, proč je výhodné vzájemně spolupracovat (rozdělit si
úkoly)
• spolupracuje ve skupině a přebírá odpovědnost za společné úkoly
a práci
• seznámí se s významnými světovými náboženstvími, církvemi a
náboženskými hnutími
• chýápe význam náboženské tolerance

- spolupráce lidí, podmínky
- mýtus a náboženství
Poznámka: Projekt-náboženství-prolíná D,Čj,Vv,Hv,Z

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Občanská výchova

PL

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

KaK

Zapojení do lidské spolupráce

MuV
LV

2. Občanská společnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• na příkladech států rozliší republiku a monarchii (demokracii a
diktaturu)
• vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat právní řád,
respektuje základní právní normy státu
• uvede příklady důležitých orgánů právní ochrany občanů

- sdružování občanů
- stát a ústava
- svoboda sdružování
- samospráva
- protispolečenské jevy
- formování státnosti
- vznik ČR, vývoj 1918-1989

• určí významné historické mezníky v dějinách národa
Poznámky: Projekt-soudní proces,přelíčení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VDO

Dějepis

OSŠ
OOSS

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
Moderní doba

POPŽ
PD
VMEGS
JE
MuV
PSSS
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9. ročník

3. Ekonomické a právní vztahy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede příklady práv a povinností, které vyplývají z právních vztahů
(vlastnictví, pracovní poměr)
• rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směřuje své výdaje
• na příkladech chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu
Průřezová témata

- práce, potřeby, statky, trh, peníze, podnikání, výroba, odvětví
národního hospodářství, zisk, investice, náklady, rozpočet, daně,
národní hospodářství, pracovní právo, mzda, úřad práce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
LV
MeV
PRT

4. Na planetě Zemi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede některé příklady globalizace ve světě, jejich klady i zápory
• uvede příklady globálních problémů současnosti a jejich možných
důsledků pro život
• objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, řešení na
lokální úrovni (obec, region)
• uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj
ke způsobům jeho potírání
Průřezová témata

- globální problémy
- nové technologie
- odpovědnost za Zemi

přesahy do učebních bloků:

VMEGS

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis

OES

9. ročník
Člověk na Zemi

EV
ZPŽ
ŽP

5. Svět a Evropa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí, proč má ČR zájem o EU a uvede příklady výhod, které z
členství vyplývají
• uvede příklady činnosti mezinárodních organizací, ke kterým má
ČR vztah (OSN, WHO, NASO, UNICEF)
• posoudí význam ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce
mezi státy
• projevuje cit pro kulturní rozdíly a zvláštnosti
Průřezová témata

- mezinárodní spolupráce, společenství
- evropské procesy – prvky civilizace, katastrofické války, režimy
- zaniklé kultury

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Zeměpis

Ko

9. ročník
Člověk na Zemi

VDO
OOSS
VMEGS
ES
OES
JE
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5.6 Člověk a příroda

9. ročník

6. Sociální vztahy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si existenci sociálních pozic a rolí a učí se, co role
vyžaduje a jak se s nimi musí člověk vyrovnávat
• uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu
získávají občané
Průřezová témata

- životní úroveň
- sociální péče
- sociální politika státu
- sociální příspěvky

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

MV

8. ročník
Dospívání

MuV
KD
LV
EV
VČP

7. Demokracie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí, jaké výhody má demokratický způsob řízení státu pro
každodenní život
• vysvětlí význam harmonických vztahů v rodině

- péče o demokracii
- nezávislý tisk
- veřejné mínění
- náboženské sekty
- šťastný domov

• charakterizuje prostředky masové komunikace
• posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury a veřejné
mínění
• uvědomí si vliv víry a náboženství v životě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OSŠ
POPŽ
PD
MuV
LV

5.6 Člověk a příroda
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Čověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný
základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování
přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje
vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních
procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště
významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.
Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,
vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a
vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak 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.
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Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních
zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v
přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle
využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.
Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si
pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným
vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti
přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v
Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu
zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje
na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1.
stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace,
Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,
měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a
hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými
způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení
vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví
ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího
využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími
životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

Povinná časová dotace 21 hodin je použita následujícím způsobem :
- 6 hodin Fyzika
- 4 hodiny Chemie
- 4 hodiny Přírodopis
- 6 hodin Zeměpis
- 1 hodina integrovaný předmět Člověk a ochrana zdraví (uvedený ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví)

5.6.1 Fyzika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník
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6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1+1

1+1

2

2

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Fyzika
---------------------------------------------1. Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku 2 hodiny týdně v odborné učebně fyziky.
Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Vzdělávání v předmětu Fyzika:
- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
- vede k vytváření a ověřování hypotéz
- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
- samostatné pozorování
- krátkodobé projekty
Předmět Fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
- chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů,
srdce - kardiostimulátor
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Předmětem prolínají průřezová témata:
- rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat (VDO)
- rozvíjení dovedností a schopností (OSV)
- posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory
jaderné energetiky (EV)
- komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV)
- evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie
v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS)
- vzájemné respektování (MKV)

2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení
Učitel vede žáky :
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- k používání odborné terminologie
- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislostí mezi získanými daty
2.2. Kompetence k řešení problémů
- učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení
problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat
2.3. Kompetence komunikativní
- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
- učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
2.4. Kompetence sociální a personální
- využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
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- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
- učitel vede žáky k ochotě pomoci
2.5. Kompetence občanské
- učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických
zdrojů
- učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě
(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)
2.6. Kompetence pracovní
- učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními

6. ročník
1+1 týdně, P

1. Vlastnosti látek a těles
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozhodne, které věci jsou z látky pevné, kapalné nebo plynné
• nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných
látek
• uvede příklady využití vlastností látek
• popíše alespoň jeden jev, kterým se nepřímo přesvědčujeme, že
částice, z nichž jsou složeny látky, jsou v neustálém
neuspořádaném pohybu
• vysvětlí některé rozdílné vlastnosti kapalných a plynných látek
pomocí rozdílů v jejich částicové stavbě
• změří sílu (např. tahovou sílu ruky, gravitační sílu Země)

- tělesa a látky
- vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
- částicová stavba látek
- síla, gravitační síla
- měření síly
- elektrické vlastnosti látek
- magnetické vlastnosti látek

• experimentem prokáže vzájemné přitahování a odpuzování
zelektrovaných těles
• experimentálně určí póly tyčového magnetu
• znázorní průběh indukčních čar magnetického pole tyčového
magnetu
• popíše magnetické pole Země a uvede příklad jeho využití
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Chemie

RSP

8. ročník

MV

Směsi

Ko

Částicové složení látky
Chemické prvky

KaK

Zeměpis

EV

9. ročník

E

Země jako vesmírné těleso
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6. ročník

2. Elektrický obvod
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• sestaví jednoduchý elektrický obvod podle schématu
• správně používá schematické značky a zakreslí schéma reálného
obvodu
• určí a pokusem ověří podmínky vedení proudu obvodem
• experimentem rozhodne zda je látka vodič nebo izolant

- elektrický obvod
- vodiče el. proudu
- elektrické izolanty
- tepelné účinky elektrického proudu
- magnetické účinky elektrického proudu
- rozvětvený elektrický obvod
- bezpečné chování při práci s elektrickými zařízeními a přístroji

• uvede příklady spotřebičů, které využívají tepelných účinků
elektrického proudu
• objasní, popř. pokusem ukáže nebezpečí vzniku zkratu a možnosti
ochrany před ním pomocí tavné pojistky
• pokusem prokáže existenci magnetického pole kolem cívky s
elektrickým proudem
• na příkladech z praxe objasní jeho využití v elektromagnetech
• porovná vlastnosti permanentních magnetů a elektromagnetů
• zapojí spotřebiče (žárovky) za sebou a vedle sebe
• experimentem porovná proud v různých částech jednoduchého a
rozvětveného obvodu
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními
• objasní vznik blesku a zásady ochrany před jeho účinky
• vysvětlí, jak postupovat při podávání první pomoci při úrazu
elektrickým proudem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Výchova ke zdraví

K

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Ko

Ochrana člověka za mimořádných
událostí
Člověk a ochrana zdraví

KaK
ŘPRD

8. ročník

EV

Člověk a zdraví

ZPŽ

Ochrana obyvatel za mimořádné
situace

ŽP
VČP

3. Měření fyzikálních veličin
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• změří délku předmětu vhodně zvoleným měřidlem, objem tělesa
odměrným válcem a hmotnost tělesa na vahách
• vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny
• určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa a výpočtem
pomocí vztahu p = m : V
• zjistí hustotu látky v tabulkách

- měření délky
- měření objemu
- měření hmotnosti
- hustota
- měření času
- měření teploty

• vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty látky, ze které je
těleso
• odhadne a změří dobu trvání děje, např. pohybu kyvadla
• převádí údaje o čase v různých jednotkách
• uvede příklad změny délky nebo objemu tělesa při změně teploty
• vysvětlí princip měření teploty teploměrem
• určí rozdíl teplot z naměřených hodnot
• změří změny teploty (kapaliny, vzduchu) s časem a zaznamená je
tabulkou a grafem
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Matematika

Domácnost

6. ročník

8. ročník

K
Ko

Opakování z 1. stupně

KaK

Desetinná čísla
7. ročník

ŘPRD

Směsi

Racionální čísla

VMEGS

Matematika

9. ročník

OES

5. ročník

Funkce

EV

Aritmetický průměr

Informatika

ZPŽ

Zeměpis

5. ročník

VČP

9. ročník

Internet jako zdroj informací

MeV

6. ročník

KČPPMS

Základní způsoby úpravy pokrmů
Chemie

Země jako vesmírné těleso
Pracovní výchova

Internet

6. ročník

Dějepis

Základní způsoby tepelné úpravy
pokrmů

Řecko
Zeměpis
Planeta Země
Tělesná výchova
Chlapci - Atletika
Dívky - Atletika
Člověk a ochrana zdraví
8. ročník
Dýchací soustava

7. ročník
1+1 týdně, P

1. Pohyb tělesa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozhodne, zda se těleso vzhledem k jinému tělesu pohybuje nebo
je v klidu
• určí trajektorii konkrétního pohybu tělesa a rozhodne, zda je
pohyb přímočarý nebo křivočarý
• rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohy

- klid a pohyb tělesa
- popis pohybu tělesa (trajektorie, dráha, čas)
- druhy pohybu - rovnoměrný a nerovnoměrný
- rychlost rovnoměrného pohybu
- dráha rovnoměrného pohybu
- průměrná rychlost

• určí rychlost rovnoměrného pohybu
• má představu o jednotkách rychlosti a odhadne rychlost běžných
pohybů ( chůze, jízda autem )
• velikost rychlosti v dané jednotce vyjádří jinou jednotkou rychlosti
• vypočte dráhu rovnoměrného pohybu
• nakreslí graf závislosti dráhy pohybu na čase
• z grafu dráhy určí rychlost rovnoměrného pohybu a zjistí, kdy bylo
těleso v daném místě nebo kde bylo v daném čase
• vypočte průměrnou rychlost pohybu z daných údajů
• změří dráhu a dobu určitého pohybu a vypočte jeho průměrnou
rychlost
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Matematika

Seminář z matematiky

RSP

5. ročník

9. ročník

K

Závisle a nezávisle proměnná

Ko

Jízdní řády, tabulky, grafy, diagramy

Opakování a prohlubování učiva

7. ročník

KaK

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

ŘPRD

9. ročník

MeV

Funkce

FVM

Informatika
6. ročník
Internet
Přírodopis
7. ročník
Třída - Savci
Zeměpis
6. ročník
Globus a mapa
Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Tělesná výchova
7. ročník
Chlapci - Atletika
Dívky - Atletika

2. Síla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v konkrétní situaci rozhodne, která dvě tělesa na sebe vzájemně
působí silou, a jaký je účinek vzájemného působení
• změří velikost síly siloměrem
• znázorní sílu graficky
• určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso o určité
hmotnosti
• prokáže experimentem účinky elektrického, magnetického a
gravitačního pole
• určí výslednici sil působících v jedné přímce

- vzájemné působení těles
- síla a její měření
- gravitační, magnetická a elektrická síla
- gravitační, magnetické a elektrické pole
- vztah F = m*g
- znázornění síly
- skládání sil stejného a opačného směru
- rovnováha sil
- skládání různoběžných sil
- těžiště tělesa

• rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze
• graficky určí výslednici dvou různoběžných sil
• odhadne polohu těžiště
• experimentem určí těžiště , např. desky, tyče
• rozhodne, zda je těleso v poloze stabilní nebo nestabilní
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Dějepis

RSP
MV
Ko
KaK

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Řecko
8. ročník
Vítězství průmyslové společnosti
9. ročník
Dějiny od poloviny 20. století do
současnosti
Výchova ke zdraví
6. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
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7. ročník

3. Posuvné účinky síly. Pohybové zákony
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v jednoduchých případech kvalitativně předpoví, jaký bude pohyb
tělesa nebo jeho změna , když zná sílu nebo výslednici sil, které
na těleso působí
• zdůvodní, proč je v konkrétní situaci těleso v klidu nebo v pohybu
rovnoměrném přímočarém a určí síly působící na těleso , které
jsou v rovnováze
• na příkladech ukáže, že silové působení tělesa je vždy vzájemné,
že síly akce a reakce vznikají a zanikají současně, mají stejnou
velikost a působí na různá tělesa ( odliší je od sil v rovnováze )
• posuvné účinky síly na těleso vědomě spojuje vždy se změnou
rychlosti tohoto tělesa

- posuvné účinky síly na těleso a jejich souvislost s velikostí působící
síly a hmotností tělesa (zákon síly)
- zákon setrvačnosti
- zákon vzájemného působení těles (zákon akce a reakce)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Matematika

RSP

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

MV

Čtyřúhelníky
Dějepis

Ko
KaK

6. ročník
Řecko

HPPE

Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Tělesná výchova
Chlapci - Sportovní hry
Dívky - Sportovní hry

4. Otáčivé účinky síly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozhodne, zda je páka otáčivá kolem pevné osy v rovnovážné
poloze
• experimentem nebo výpočtem určí sílu nebo rameno síly tak, aby
se páka dostala do rovnovážné polohy
• uvede užití páky v praxi

- rovnováha sil na páce
- moment síly ( M= F*a)
- užití páky

• určí podmínku rovnováhy na kladce pevné a volné
• uvede příklady využití kladek v praxi a ukáže jejich výhody
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Tělesná výchova

ŘPRD

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Chlapci - Gymnastika
Dívky - Gymnastika
Člověk a ochrana zdraví
8. ročník
Soustava opěrná a svalová

5. Deformační účinky síly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• předpoví, jak se změní deformační účinky síly při změně velikosti
síly nebo obsahu plochy, na kterou působí
• porovná tlaky vyvolané různými silami

- tlaková síla
- tlak
- p= F/S

• určí tlak vyvolaný silou působící kolmo na určitou plohu
• navrhne, jak lze v praktické situaci zvětšit nebo zmenšit tlak
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

Matematika

ŽP

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

VČP

Racionální čísla
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

6. Tření
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v jednoduchém případě změří třecí sílu

- tření, třecí síla
- měření třecí síly
- třecí síly v praxi

• porovná třecí síly působící mezi tělesy při různé tlakové síle,
drsnosti ploch nebo obsahu stykových ploch
• uvede příklady působení klidové třecí síly
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Tělesná výchova

RSP

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

K

Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě

ŘPRD

Chlapci - Bruslení
Dívky - Turistika a pobyt v přírodě

EV

Dívky - Bruslení

ŽP
VČP

7. Mechanické vlastnosti kapalin
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• předvede pokus, který ukazuje, že při stlačení kapaliny nebo plynu
vzroste tlak ve všech místech stejně
• vysvětlí na příkladu princip hydraulického zařízení
• porovná tlaky v různých hloubkách kapaliny , tlaky ve stejné
hloubce dvou různých kapalin
• použije vztah pro výpočet tlaku p při řešení konkrétních problémů

- přenos tlaku v kapalině (Pascalův zákon)
- hydraulická zařízení
- hydrostatický tlak
- vztlaková síla
- Archimédův zákon
- potápění, plování, vznášení se tělesa v kapalině

• objasní některé jevy , které souvisejí s hydrostatickým tlakem
• určí pokusem a výpočtem velikost vztlakové síly působící na
těleso v kapalině
• předpoví, zda se bude těleso potápět, vznášet se či plovat
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Dějepis

RSP
K
KaK
ŘPRD
EV
ŽP
VČP

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
Dějiny od poloviny 20. století do
současnosti
Přírodopis
7. ročník
Třída - Paryby
Třída - Ryby
Člověk a ochrana zdraví
8. ročník
Oběhová soustava
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7. ročník

8. Mechanické vlastnosti plynů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pokusem prokáže existenci atmosférického tlaku

- atmosférický tlak a jeho měření
- vztlaková síla na tělesa v plynech
- tlak plynu v uzavřené nádobě (přetlak, podtlak) a jeho měření

• porovná atmosférický tlak v různých výškách , popíše měření
atmosférického tlaku (Torriceliho pokus, tlakoměr, barograf)
• objasní vliv změn atmosférického tlaku na počasí (sleduje
synoptické mapy v TV)
• uvede příklady dokládající existenci vztlakové síly, která působí na
těleso v plynu
• změří tlak plynu v uzavřené nádobě (v pneumatice)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Zeměpis

RSP

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

K

Planeta Země
Přírodní složky

Ko

Člověk a ochrana zdraví

KaK

8. ročník

ŘPRD

Dýchací soustava

9. Světelné jevy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší zdroj světla a osvětlené těleso
• rozhodne, zda dané prostředí je čiré, průhledné , průsvitné či
neprůsvitné
• uvede velikost rychlosti světla ve vakuu a porovná ji s rychlostí
světla v jiných prostředích
• objasní, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce
• vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Slunce a Měsíce
• využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou prostředí k řešení
problémů a ke geometrické konstrukci obrazu rovinným zrcadlem
• pokusem rozhodne, zda je zrcadlo duté nebo vypuklé

- zdroje světla
- rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích
- přímočaré šíření světla
- měsíční fáze
- stín
- zatmění Měsíce a Slunce
- zákon odrazu světla
- zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem
- lom světla
- rozklad světla optickým hranolem
- barva světla

• pokusem najde ohnisko dutého zrcadla a určí jeho ohniskovou
vzdálenost
• zobrazí daný předmět dutým zrcadlem
• uvede příklady využití kulových zrcadel
• na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu světla ke kolmici a kdy k
lomu od kolmice
• dokáže pokusem , že sluneční světlo je složeno z barevných
světel
• vysvětlí , za jakých podmínek vzniká duha
• vysvětlí, čím je dána barva průhledného prostředí a čím barva
neprůhledných těles
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Matematika

RSP
K
MV
ŘPRD
EV
ŽP
VČP

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Osová souměrnost
Informatika
5. ročník
Internet jako zdroj informací
6. ročník
Internet
Člověk a ochrana zdraví
8. ročník
Smyslové orgány
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7. ročník

8. ročník
2 týdně, P

1. Teplo. Práce. Výkon
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozhodne, zda se koná práce a které těleso koná práci

- práce
- práce na kladce
- výkon
- účinnost

• vypočte práci, je-li dána síla a dráha
• porovná práci konanou na kladce a na kladkostroji
• určí výkon z práce a času
• odhadne vykonanou práci, např. při sportu
• porovná velikost dvou různých prací nebo výkonů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Matematika

RSP

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

ŘPRD

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Procenta

MuV

8. ročník

LV

Rovnice

EV
Dějepis

VČP

6. ročník

MeV

Starověk

TMS

Řecko
9. ročník
Moderní doba
Tělesná výchova
7. ročník
Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě
Dívky - Turistika a pobyt v přírodě
Člověk a ochrana zdraví
8. ročník
Soustava opěrná a svalová

2. Pohybová a polohová energie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ukáže, že pohybová, polohová a polohová energie pružnosti se
projevuje schopností tělesa konat práci
• objasní, že změna pohybové energie nebo polohové energie je
spojena s konáním práce
• určí změnu pohybové , resp. polohové energie tělesa z vykonané
práce
• porovná pohybové energie těles pomocí rychlosti a hmotnosti těles

- pohybová energie
- polohová energie
- přeměna polohové a pohybové energie

• popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové energie tělesa
při jeho pohybu v gravitačním poli Země
• uvede příklad přenosu energie v soustavě těles
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Tělesná výchova

RSP

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

KaK

Chlapci - Rytmická a kondiční
gymnastika
Dívky - Rytmická a kondiční
gymnastika
Chlapci - Sportovní hry

ŘPRD
EV
ŽP

Dívky - Sportovní hry

VČP

Člověk a ochrana zdraví
Soustava opěrná a svalová

3. Vnitřní energie. Teplo
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede příklady jevů, které dokazují, že se částice látek neustále
pohybují
• popíše, jak teplota tělesa souvisí s rychlostí neuspořádaného
pohybu částic tělesa
• objasní pojem vnitřní energie tělesa
• vysvětlí, jak se změní vnitřní energie tělesa s jeho teplotou
• předvede pokusy na změnu vnitřní energie tělesa konáním práce (
třením) nebo tepelnou výměnou
• rozlišuje a správně používá pojmy teplo a teplota

- částicové složení látek
- vnitřní energie
- změna vnitřní energie konáním práce
- změna vnitřní energie tepelnou výměnou
- teplo
- měrná tepelná kapacita látky
- určení tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně( bez
změny skupenství )
- tepelná výměna prouděním
- tepelné záření
- využití energie slunečního záření

• vyhledá v Tabulkách měrnou tepelnou kapacitu látek a vysvětlí její
význam
• určí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem při tepelné výměně
• rozhodne, zda tepelná výměna probíhá vedením, prouděním nebo
zářením
• porovná látky podle jejich tepelné vodivosti
• vysvětlí tepelnou výměnu a možnosti jejího ovlivňování (oblečení )
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Matematika

Přírodopis

RSP

8. ročník

6. ročník

Rovnice

EV

Projevy života

Informatika

ŽP

5. ročník

VČP

Internet jako zdroj informací
6. ročník
Internet
Přírodopis
Projevy života
9. ročník
Ekologie
Člověk a životní prostředí
Zeměpis
6. ročník
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a
Oceánie

4. Změny skupenství látek
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede příklady změn skupenství
• z Tabulek nalezne teploty tání látek
• vysvětlí tání a tuhnutí krystalické látky

- tání a tuhnutí
- vypařování
- var
- kapalnění
- pístové spalovací motory
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Matematika

RSP

7. ročník

ŘPRD

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
9. ročník

EV

Funkce

ŽP
VČP

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
7. ročník
Třída - Ryby
Třída - Obojživelníci
9. ročník
Geologické děje
Zeměpis
6. ročník
Přírodní složky

5. Elektrický náboj. Elektrické pole
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozhodne , zda se budou dvě nabitá tělesa přitahovat nebo
odpuzovat
• vysvětlí elektrování těles třením

- elektrování těles třením
- elektrický náboj
- vodiče a izolanty v elektrickém poli
- siločáry elektrického pole

• vysvětlí, proč se k zelektrovanému tělesu přitahují tělesa z izolantu
( polarizace izolantu) a nenabitá vodivá tělesa (elektrostatická
indukce)
• pokusem prokáže existenci elektrického pole v okolí nabitého
tělesa
• znázorní siločáry elektrického pole
• uvede příklady z praxe, kde se zabraňuje vzájemnému přitahování
těles a kde se ho opět využívá
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
Ko
ŘPRD
EV
ŽP
VČP
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8. ročník

6. Elektrický proud
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• objasní podstatu elektrického proudu v kovových vodičích,
elektrolytech
• vysvětlí, proč izolanty nevedou el. proud
• vysvětlí, zda v daném obvodu jsou splněny podmínky vzniku
elektrického proudu
• změří elektrický proud ampérmetrem v daném místě obvodu
• změří elektrické napětí voltmetrem mezi dvěma místy obvodu
• určí výsledné napětí zdroje při zapojení několika článků za sebou
• zvolí danému spotřebiči vhodný zroj napětí

- elektrický proud v kovech a vodných roztocích solí a kyselin
- měření elektrického proudu
- měření elektrického napětí
- zdroje elektrického napětí
- Ohmův zákon - elektrický odpor
- závislost odporu na vlastnostech vodiče
- výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle sebe
- regulace hodnoty proudu reostatem
- reostat jako dělič napětí
- elektrická práce
- elektrická energie
- výkon elektrického proudu

• předpoví změnu proudu v kovovém vodiči při změně napětí na
jeho konci
• předpoví změnu proudu v obvodu, když při stálém napětí se zvětší
nebo zmenší odpor rezistoru zapojeného v obvodu
• vypočte jednu z veličin proud, napětí a odpor ( aplikace Ohmova
zákona )
• pokusem určí závislost proudu procházejícího spotřebičem na
napětí a vyjádří výsledek graficky
• porovná odpor dvou kovových drátů, které se liší jen průřezem, jen
délkou nebo jen materiálem
• popíše , jak se mění odpor kovového vodiče s teplotou
• rozpozná zapojení dvou spotřebičů za sebou a vedle sebe, určí
výsledný proud, napětí a odpor
• předpoví, jak se změní proud v obvodu, když dva spotřebiče
zapojíme místo sériově paralelně nebo naopak
• rozhodne, jak vhodně zapojit spotřebiče v domácnosti
• použije reostat k regulaci proudu nebo jako dělič napětí v obvodu
• určí elektrickou práci vykonanou za určitou dobu pro daný proud a
napětí
• vyjádří elektrickou práci uvedenou ve W.s nebo v kWh v Joulech
• určí výkon el. proudu I ve vodiči, mezi jehož konci je napětí U
• z údajů o příkonech na štítcích spotřebičů určí , jaký je odpor
spotřebičů po jejich zapojení ke zdroji napětí
• porovná el. energii spotřebovanou v domácnosti a odhadne cenu ,
kterou za tuto el. energii zaplatí
• navrhne úspory el. energie ve škole, doma
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Matematika

RSP
Ko
KaK
ŘPRD
EV
ŽP
VČP

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
8. ročník
Rovnice
9. ročník
Funkce
Informatika
5. ročník
Internet jako zdroj informací
6. ročník
Internet
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8. ročník

7. Zvukové jevy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí ve svém okolí zdroje zvuku

- zdroje zvuku
- šíření zvuku
- rychlost zvuku
- výška tónu
- ucho jako přijímač zvuku
- rezonance
- barva tónu
- odraz zvuku
- ozvěna
- ochrana před nadměrným hlukem

• vysvětlí, proč nezbytnou podmínkou šíření zvuku je látkové
prostředí
• uvede příklady dokazující, že rychlost zvuku závisí na prostředí, v
němž se zvuk šíří
• na příkladu vnímání blesku a hromu porovná rychlost šíření zvuku
ve vzduchu s rychlostí šíření světla ve vzduchu
• pokusem dokáže, že výška tónu je tím větší, čím vyšší je jeho
kmitočet, popíše
• pokusem ukáže význam rezonančních skříněk u hudebních
nástrojů
• uvede využití poznatků o těchto jevech při ozvučování divadel a
přednáškových sálů
• porovná kvalitativně zdroje zvuku podle hladiny hlasitosti a
rozhodne, který je zdraví škodlivý
• pro ochranu sluchu využívá poznatků, že hlasitost zvuku závisí na
zdroji zvuku, vzdálenosti zdroje od ucha, prostředí, v němž se
zvuk šíří a na citlivosti sluchového ústrojí
• rozhodne, jak se chránit před vlivem hlasitého zvuku na náš
organizmus ( hlučné provozy, v blízkosti dálnic, v bytě)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Hudební výchova

RSP

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

MV

Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

Ko

Člověk a ochrana zdraví

KaK

8. ročník

ŘPRD

Smyslové orgány

MuV
LV
EV
ŽP
VČP

9. ročník
2 týdně, P

1. Co už víme o magnetickém poli
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• prokáže pokusem existenci magnetického pole kolem cívky s
proudem a objasní jeho využití v elektromagnetech)
• vysvětlí princip stejnosměrného elektromotoru

- magnetické pole cívky s proudem
- elektromagnet
- působení magnetického pole na cívku s proudem
- elektromotor
- elektromagnetická indukce

• uvede příklady využití elektromotoru v praxi)
• předvede pokusem vznik indukovaného proudu v cívce a ukáže,
na čem závisí jeho hodnota a směr
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5.6.1 Fyzika

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Dějepis

RSP

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

SaS

Vítězství průmyslové společnosti
Rozvoj průmyslové společnosti

Ko

Zeměpis

KaK

6. ročník

EV

Planeta Země

ŽP

8. ročník

VČP

Hospodářství ČR

2. Střídavý proud
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• objasní vznik střídavého proudu při otáčení magnetu v blízkosti
cívky v magnetickém poli
• z grafu průběhu střídavého proudu ( napětí) určí periodu
střídavého proudu a kmitočet střídavého proudu ( napětí )
• objasní princip alternátoru

- alternátor
- měření střídavého proudu a napětí
- transformátor
- rozvodná elektrická síť

• zvolí vhodné měřidlo a změří střídavý proud a napětí
• transformátor, transformace nahoru a dolů, transformační poměr
• využití transformátoru v rozvodné síti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Matematika

RSP

8. ročník

K

Rovnice
Statistika

Ko
KaK

9. ročník
Funkce

VMEGS

Goniometrické funkce

OES
EV
ŽP

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník
Hospodářství ČR

VČP

Regiony České republiky

3. Co už víme o vedení elektrického proudu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede příklady vedení el. proudu v kapalině a v plynu

- elektrické vodiče a izolanty
- elektrický proud v kovových vodičích
- elektrický proud v kapalinách
- elektrický proud v plynech

• s využitím poznatků z chemie určí vznik iontů v elektrolytu
• objasní vedení el. proudu v kovech (usměrněný pohyb volných
elektronů), v elektrolytech ( usměrněný pohyb iontů), v plynech (
usměrněný pohyb volných elektronů a iontů) a v polovodičích
(usměrněný pohyb volných elektronů a děr)
• na konkrétním příkladu uvede princip elektrolytického pokovení
předmětů
• pokusem ukáže, že lidské tělo vede el. proud (mikroampérmetrem)
a objasní důsledky této skutečnosti pro pravidla bezpečnosti při
zacházení s el. zařízeními
• předvede a vysvětlí vznik el. jiskry při elektrování( svlékání svetru)
• popíše podstatu blesku a objasní způsoby ochrany před bleskem
• vysvětlí vznik el. oblouku a uvede příklady jeho využití v praxi
• uvede příklady vedení el. proudu ve zředěných plynech
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Informatika

Chemie

RSP

5. ročník

PL

9. ročník

Internet jako zdroj informací

Redoxní reakce

6. ročník

Ko

Internet

ŘPRD
VMEGS
OES
EV
ŽP
VČP
MeV
KČPPMS

4. Vedení elektrického proudu v polovodičích
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pokusem ukáže, jak se mění odpor termistoru při jeho zahřívání a
odpor fotorezistoru při osvětlení , uvede příklady využití
• zapojí polovodičovou diodu nebo svítivku ( ledku) v propustném a
závěrném směru
• uvede příklady využití usměrňovacího účinku polovodičové diody

- elektrický proud v polovodičích
- dioda
- fotorezistor, termistor

• objasní přeměnu energie ve slunečním článku a jeho využití jako
alternativního zdroje energie
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
ŘPRD
EV
VČP

5. Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí pojem uzemění u domácích spotřebičů

- elektrické spotřebiče v domácnosti
- ochrana před úrazem elektrickým proudem

• popíše konkrétní možné příklady nebezpečných situací využití el.
energie v domácnosti
• ukáže kolík v zásuvce a vysvětlí, proč je spojen s ochranným
uzemněným nulovacím vodičem
• uvede příklad, jak může vzniknout zkrat v domácnosti a vysvětlí
význam pojistky
• zná základní pravidla pro bezpečné zacházení s el. zařízeními
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Výchova ke zdraví

RSP
SRaSO

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Ochrana člověka za mimořádných
událostí
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9. ročník

6. Elektromagnetické záření
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• na obrázku sinusoidy , vlně na vodě vysvětlí , co se rozumí
vlnovou délkou
• určí kmitočet z vlnové délky, popíše základní elektromagnetické
vlny
• uvederychlost šíření světla ve vakuu a porovná ji s rychlostí světla
např. ve vodě
• objasnění, jaký význam měla předpověď Maxwella neviditelných
elekromagnetických vln a potvrzení této hypotézy Hertzem
• vysvětlí, proč televizní vlny pronikají špatně přes překážky a
radiové vlny snadno
• uvede využití mikrovln v běžném životě

- elektromagnetické vlny a záření
- vlnová délky a kmitočet
- zdroje záření

• zdůvodní, proč je nebezpečné přílišné opalování se na slunci a v
soláriu
• objasní význam objevu rentgenového záření pro lékařství a další
obory
• dodržuje zásady bezpečného zacházení s laserem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Dějepis

RSP

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

Ko

Vítězství průmyslové společnosti
Rozvoj průmyslové společnosti

KaK

9. ročník

VMEGS

Moderní doba

OES

Přírodopis

EV

7. ročník

ŽP

Třída - Paryby

VČP

7. Co už víme o světle
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ukáže a uvede příklady ze své zkušenosti s odrazem a lomem
světla
• v konkrétních příkladech uvede, zda nastane lom ke kolmici nebo
od kolmice
• uvede příklady úplného odrazu světla a objasní jak může nastat

- odraz světla
- zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zradlem
- lom světla
- úplný odraz světla
- čočky
- optické vlastnosti oka
- lupa, mikroskop, dalekohledy

• vysvětlí, jak fungují světlovody a uvede příklad jejich využití
• rozliší pokusem spojnou a rozptylnou čočku
• pokusem najde ohnisko spojky
• zobrazí předmět spojkou
• určí, jaký obraz vznikne při použití rozptylky
• vysvětlí a ukáže použití spojky jako lupy
• vysvětlí funkci čočky v lidském oku a s využitím poznatků z
přírodopisu objasní vznik vjemu obrazu pozorovaného předmětu
• popíše vadu krátkozrakého oka a dalekozrakého oka a vysvětlí
jejich korekce brýlemi
• sestaví z vhodných čoček model mikroskopu a dalekohledu
• uvede příklady využití mikroskopu a dalekohledu
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Matematika

RSP

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Ko

Osová souměrnost
7. ročník

ŘPRD

Shodná zobrazení

EV
Dějepis

ŽP

6. ročník

VČP

Řecko
9. ročník
Moderní doba
Výtvarná výchova
Malba s kresba
Člověk a ochrana zdraví
8. ročník
Smyslové orgány

8. Jaderná energie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• s využitím poznatků z chemie popíše základní stavební částice
atomu
• popíše složení jádra atomu
• objasní, co rozumíme pod pojmem izotop daného prvku
• popíše , jakou látku nazveme nuklidem
• uvede tři základní druhy radioaktivního záření, objasní jejich
podstatu
• uvede a objasní příklady využití radionuklidů

- atom, atomová jádra
- izotopy a nuklidy
- radioaktivita
- využití jaderného záření
- řetězová jaderná reakce
- jaderný reaktor
- jaderná energetika
- ochrana před jaderným zářením

• popíše řetězovou jadernou reakci a objasní nebezpečí jejího
zneužití v jaderných zbraních i možnosti využití v jaderných
elektrárnách
• uvede , k jakým přeměnám dochází v jaderných elektrárnách a
porovná je s přeměnami v tepelné a vodní elektrárně
• popíše možnosti ochrany před jaderným zářením
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Dějepis

Chemie

RSP

9. ročník

KaK

8. ročník

Moderní doba

Částicové složení látky

ŘPRD
EV
ŽP
VČP

9. Země a vesmír
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popíše, z čeho se skládá sluneční soustava
• popíše, jaká síla způsobuje pohyb planet kolem Slunce a měsíců
kolem planet
• vyjmenuje planety podle jejich vzdálenosti od Slunce

- Sluneční soustava
- naše Galaxie
- kosmonautika

• vysvětlí rozdíly mezi planetou a hvězdou
• porovná poznatky získané v zeměpise s informacemi o
jednotlivých planetách
• orientuje se v základních souhvězdích na obloze
• umí používat k pozorování souhvězdí mapy hvězdné oblohy
• sleduje ve sdělovacích prostředcích výzkum kosmu
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Informatika

RSP

přesahy z učebních bloků:

5. ročník

Ko

Internet jako zdroj informací
6. ročník

ŘPRD

Internet
Dějepis
7. ročník
Pozdní středověk
9. ročník
Dějiny od poloviny 20. století do
současnosti
Zeměpis
6. ročník
Planeta Země
9. ročník
Země jako vesmírné těleso

10. Čemu jsme se ve fyzice naučili
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozoruje a popisuje jevy kolem sebe a hledá příčiny a souvislosti
• provádí fyzikální pokusy, navrhuje pokusy jako cestu k řešení
konkrétních problémů
• zvládá měřit délku, hmotnost, objem,teplotu, čas, sílu, el. proud a
napětí
• z naměřených hodnot vypočítá další veličiny - hustotu , průměrnou
rychlost, práci, výkon, el. odpor
• výsledky měření zapíše do tabulky a znázorní graficky

- vlastnosti látek a jejich částicové složení
- měření fyzikálních veličin - pohyb, síla
- mechanické vlastnosti kapalin a plynů
- tepelné jevy
- elektrické a magnetiké jevy
- elektromagnetické záření
- zvukové jevy
- energie a její přeměny
- Země a vesmír

• z výsledku měření objeví závislost dvou veličin
• v Tabulkách nalezne informace o jednotkách mezinárodní
soustavy SI
• na internetových stránkách v encyklopediích nalezne jednotky a
vztahy v soustavě SI
• v konkrétních příkladech určí, jakou energii má těleso
• vysloví zákon o zachování mechanické energie pro izolovanou
soustavu
• ukáže na konkrétním příkladu platnost obecného zákona
zachování energie
• rozhodne v konkrétním případě, zda přeměna mechanické energie
je užitečná nebo představuje ztrátu a jak ji může omezit
• s využitím fyzikálních poznatků nalezne cestu k hospodárnějšímu
využití energie v denním životě
• uvede příklady obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie
• ukáže výhody a nevýhody různých zdrojů energie z hlediska vlivu
na životní prostředí
• uvede výhody a nevýhody využití různých druhů elektráren v
podmínkách ČR a porovná svoje argumenty s realitou

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
SMILE verze 3.2.0

185

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2 Chemie

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Matematika

MV

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

Ko

Rovnice
Statistika

KaK

9. ročník
Funkce
Zeměpis
Země jako vesmírné těleso
Člověk a ochrana zdraví
8. ročník
Soustava opěrná a svalová
Smyslové orgány

5.6.2 Chemie
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

5. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Chemie
--------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9.ročníku po dvou hodinách týdně v odborné učebně
chemie.
Řád učebny Chemie je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Vzdělávání je zaměřeno na :
- podchycení a rozvíjení zájmu o obor
- osvojení základních chemických pojmů a základů názvosloví
- na zvládnutí zápisu jednoduchých chemických reakcí chemickou rovnicí s využitím jednoduchých chemických
pokusů
- na schopnost správně jednat v praktických situacích (pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi,
poskytnout první pomoc při úrazu způsobeném nebezpečnou látkou)
- rozvoj logického a kritického usuzování
Formy a metody práce :
- frontální výuka s využitím videoprogramů a programů na PC
- skupinová práce
- laboratorní práce
- demonstrační pokusy
Mezipředmětové vztahy :
- s přírodopisem - fotosyntéza, dýchání, trávení, žlázy s vnitřní sekrecí, složky
potravy, biogenní prvky
- s fyzikou - skupenství látek,složení atomu, elektrolýza
- s matematikou - převody jednotek, výpočet procentové části z celku, trojčlenka
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5.6.2 Chemie

- se zeměpisem - oblasti výskytu surovin pro chemický průmysl
Průřezová témata :
EV – nebezpečnost cizorodých látek v přírodě a obtížnost jejich likvidace
- znečištování vody a ovzduší
- havárie s únikem nebezpečných látek
- zvýšený skleníkový efekt a jeho důsledky
- nadměrný motorismus, návrat k hromadné přepravě
- výbušné směsi
- kyselé deště, solení vozovek, nadměrné hnojení, přílišné používání saponátů a pracích prostředků
- třídění odpadu, sběrné kontejnery
EGS – globální problémy
- evropské osobnosti v oblasti chemie a jejich přínos pro lidstvo
OSV- formování volních a charakterových rysů (důslednost, vytrvalost, sebekontrola,
nápaditost,tvořivost)
- důsledky porušení pracovní kázně při experimentech, používání ochranných pomůcek
- schopnost poskytnout první pomoc při poleptání a popálení, znalost důležitých telefonních čísel
- odpovědnost za své zdraví(skladba potravy, zneužívání návykových látek)
- odpovědnost jednotlivců a institucí za práci s látkami ohrožujícími životní prostředí(skládky chemikálií
v opuštěných objektech )
MDV- informace o zvýšených limitech škodlivých látek v ovzduší
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení :
- osvojí si základy chemického dorozumívání, nachází mezi nimi souvislosti a řád
- orientuje se v učebnici, pomocné literatuře, tabulkách, na internetu
- pochopí podmíněnost svého úspěchu vynaložením vlastního úsilí při učení
2.2. Kompetence k řešení problémů :
- zvolí správný postup při řešení chemických úloh
- má snahu proniknout do problému, nevzdává se
- chybu vnímá jako způsob k příštímu správnému počínání
- navrhne případné jiné řešení zadaného úkolu
- dokáže řešit mimořádnou situaci při laboratorních pracích, přivolá pomoc
2.3. Kompetence komunikativní :
- je schopen vyjádřit svůj názor na odpovídající úrovni a umí ho vhodnou formou obhájit
- definuje zákon o zachování hmotnosti
- užívá správnou terminologii a symboliku
- zdůvodní svůj postup práce
- respektuje odlišný názor, chápe kompromis jako možné východisko při rozporu
2.4. Kompetence sociální a personální :
- spolupracuje ve skupině, respektuje její pravidla, přispívá ke kvalitě společné práce
a příjemné atmosféře v týmu
- rozpozná nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si možné důsledky, zejména při laboratorních pracích
2.5. Kompetence občanské :
- respektuje ostatní
- nebojí se vyjádřit kritiku a sám navrhuje změnu
- bere ohled na druhé, neponižuje slabší
- je schopen pomoci
- neničí majetek
- je poctivý,nezcizí nádobí a náčiní z chemické pracovny
2.6. Kompetence pracovní :
- nosí pomůcky potřebné k výuce
- udržuje sešit, učebnici a pracovní místo v čistotě
- snaží se o nejlepší grafický projev
- zvládá provedení jednoduchých praktických úkolů, snaží se o jejich nejlepší provedení
- dodržuje zadaný pracovní postup, jiné provedení praktického úkolu konzultuje předem s učitelem
- respektuje nařízení k likvidaci chemikálií
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5.6.2 Chemie

8. ročník
2 týdně, P

1. Pozorování, pokus, bezpečnost práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popíše společné a rozdílné znaky látek
• uvádí příklady kladů a záporů chemie
• rozlišuje obrazové symboly pro označení nebezpečných látek

- chemie, alchymie a jejich význam
- metody zkoumání látek
- nebezpečné látky
- bezpečnost při laboratorních pracech
- vlastnosti plamene Bunsenova kahanu

• zná tel.č. záchranné služby 155 (112), umí přivolat pomoc,je
seznámen s jedovatostí chloru,čpavku,oxidu siřičitého a
uhelnatého,sirovodíku a propan-butanu
• zvládá práci s PB kahanem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

Dějepis

VČP

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Středověk

OSV
HPPE

2. Směsi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá správně pojmy chemická (čistá) látka a směs

- látka čistá, směsi stejnorodé a různorodé
- složení roztoků , hmotnostní zlomek w rozpuštěné látky s v roztoku
R
- oddělování složek ze směsí
- voda
- vzduch

• rozlišuje různé druhy směsí
• vypočítá složení roztoku
• připraví roztok daného složení
• uvede vlivy urychlující rozpouštění (teplota, plošný obsah)
• kromě vody zná i jiná rozpouštědla (benzin, líh, aceton,
chloroform) a jejich nebezpečnost
• navrhne vhodný postup oddělení složek ze směsí se zaměřením
na praxi
• oddělí složky suspenze filtrací přes různý filtrační materiál a vyvodí
závěr
• prakticky rozliší vodu měkkou a tvrdou
• zná hygienické požadavky na pitnou vodu a hlavní znečišťovatele
vod
• zná procentový obsah hlavních složek vzduchu
• vysvětlí význam vzduchu jako průmyslové suroviny
• uvede příčiny zvýšeného skleníkového efektu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Fyzika

RSP
KaK
VMEGS

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Vlastnosti látek a těles
Měření fyzikálních veličin

ES
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5.6.2 Chemie

8. ročník

3. Částicové složení látky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá správně pojmy atomové jádro,elektronový obal,proton,
neutron, elektron, valenční vrstva, protonové a nukleonové číslo
• vyvozuje vztahy mezi počtem protonů, elektronů a neutronů v
atomu
• s pomocí periodické tabulky nakreslí schéma atomu

- atom, molekula,ion

• sestaví z kuličkových modelů jednoduché molekuly
• odvodí vznik kationtů a aniontů z atomu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Fyzika

RSP

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Vlastnosti látek a těles
9. ročník
Jaderná energie

4. Chemické prvky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná české názvy a chem. značky 31 prvků (viz učebnice)
• zařazuje prvky mezi kovy, nekovy, polokovy podle umístění v PSP
• uvede příklady praktického použití nejvíce používaných kovů ,
nekovů
• rozliší vzorky běžných kovů ( Fe, Al, Cu, Sb, Sn,Zn)
• vyhledá v PSP protonové a hmotnostní číslo a elektronegativitu

- chemické prvky( kovy, nekovy, polokovy)
- slitiny
- periodická tabulka prvků
- chemické sloučeniny
- chemická vazba
- vodík
- kyslík
- halogeny
- alkalické kovy

• podle zadané skupiny a periody v PSP najde chem.prvek
• zná znění periodického zákona
• rozumí pojmu těžké kovy, ví o jejich toxicitě
• vysvětlí rozdíl mezi prvkem a sloučeninou
• určí počet atomů ve vzorci
• z rozdílu elektronegativit sloučených prvků určí charakter vazby
(nepolární, polární,iontová)
• stručně charakterizuje vodík, kyslík,halogeny,alkalické kovy
• zvládne přípravu kyslíku tepelným rozkladem manganistanu
draselného a katalytickým rozkladem peroxidu vodíku,přítomnost
kyslíku v reakční nádobě dokáže
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Fyzika

Zeměpis

RSP

6. ročník

ŘPRD

9. ročník

Vlastnosti látek a těles

Člověk na Zemi
Přírodopis

VMEGS
OES

Mineralogie

EV
E
VČP

5. Halogenidy a oxidy- jednoduché anorganické sloučeniny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí pojmy halogenid a oxid

- jednoduché anorganické sloučeniny – halogenidy, oxidy

• zná pravidla názvosloví halogenidů a oxidů
• vytvoří vzorce halogenidů a oxidů z názvu a naopak
• zná užití chloridu sodného, oxidu uhličitého,
uhelnatého,sírového,vápenatého a oxidů dusíku
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5.6.2 Chemie

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
PH
VMEGS
JE
EV
VČP
MeV
FVM

6. Chemické reakce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší pojmy reaktant a produkt

- chemické reakce
- mol
- molární hmotnost
- hmotnostní zlomek w části sloučeniny s ve sloučenině S
- výpočet chemické rovnice

• sestaví a přečte jednoduchou chemickou rovnici (slučování,
rozklad )
• vyhledá molární hmotnost prvků v chem.tabulkách
• spočítá molární hmotnost zadané sloučeniny
• z jednoduché chem. rovnice vypočte hmotnost reaktantu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Kyseliny a hydroxidy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí pojmy kyselina, hydroxid ( zásada )
• podle elektronegativity prvku rozliší, zda je jeho oxid zásadotvorný,
kyselinotvorný, amfoterní
• orientuje se na stupnici pH

- kyseliny
- hydroxidy
- pH roztoku
- neutralizace

• zná barevné přechody lakmusu, fenolftaleinu a univerzálního
indikátoru podle prostředí
• zná pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých i kyslíkatých a
hydroxidů,vytvoří jejich vzorce z názvu
• zná zásady bezpečné práce s kyselinami a hydroxidy
• poskytne první pomoc při poleptání
• pomocí univerzálního indikátorového papírku zjistí pH
předložených vzorků
• vysvětlí pojem neutralizace, pojmenuje reaktanty a
produkty,zapíše neutralizaci rovnicí
• uvede příklady využití neutralizace v praxi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SRaSO
ŘPRD
EV
VČP
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5.6.2 Chemie

9. ročník

9. ročník
2 týdně, P

1. Soli- důležité anorganické sloučeniny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí pojem sůl

- soli a jejich využití v praxi

• zná pravidla názvosloví
• umí vytvořit vzorec z názvu a naopak
• zná některé ze způsobů přípravy solí
• uvádí příklady použití solí v praxi ( hnojiva, stavební pojiva )
• doplní reaktant (produkt ) do chem. rovnice přípravy solí
• vypočte molární hmotnost zadané soli
• provede jednoduché na sebe navazující chem. reakce podle
předloženého schématu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
HPPE
EV
VČP

2. Redoxní reakce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí pojmy redoxní reakce, oxidace, redukce

- redoxní reakce
- oxidace
- redukce
- elektrolýza
- koroze

• určí oxidační číslo prvku ve sloučenině
• pozná redoxní děj
• popíše princip elektrolýzy a uvede příklady využití elektrolýzy v
praxi
• vysvětlí princip koroze a uvede příklady ochrany před korozí
• s pomocí elektrochemické řady napětí kovů rozliší, který prvek
může vytěsnit jiný ze sloučeniny
• uvádí příklady použití galvanických článků
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV

Fyzika

Přírodopis

ŽP

9. ročník

6. ročník

Co už víme o vedení elektrického
proudu

Projevy života
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5.6.2 Chemie

9. ročník

3. Uhlovodíky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí pojmy uhlovodík,čtyřvaznost uhlíku
• rozliší uhlovodíky s otevřeným a uzavřeným řetězcem
• vyjmenuje homologickou řadu alkánů C1 – C10
• zapíše molekulové (sumární), racionální a strukturní vzorce C1 –
C10
• sestaví model uhlovodíků C1 – C10
• uvede způsob zpracování ropy a uhlí a využití produktů z nich
vyrobených
• zapíše chem. rovnicí hoření uhlovodíků

- alkány
- alkeny
- alkiny
- cykloalkány
- areny
- hoření uhlovodíků
- zdroje uhlovodíků ( uhlí, ropa, zemní plyn)
- exotermické a endotermické reakce
- fotosyntéza, dýchání
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

• rozliší exotermickou a endotermickou reakci
• vysvětlí a zapíše rovnicí fotosyntézu a dýchání
• zná pojmy uhlovodíkový zbytek ( radikál ), charakteristická skupina
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
OES
EV
VČP

4. Deriváty uhlovodíků
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná pojmy uhlovodíkový zbytek ( radikál ), charakteristická skupina
• odvodí obecný vzorec derivátů uhlovodíků
• zařadí derivát podle charakteristické skupiny
• odvodí z názvu vzorec halogenderivátu a naopak
• zná význam freonů,užití teflonu a neoprenu
• zapíše vzorcem metanol, etanol, fenol
• rozumí pojmu denaturace lihu
• zná podstatu alkoholového kvašení a princip výroby destilátů
• zná vzorec a užití formaldehydu, acetaldehydu, acetonu
• zapíše vzorcem kyselinu mravenčí a octovou

- deriváty uhlovodíků
- halogenderiváty
- alkoholy
- fenoly
- karbonylové sloučeniny
- karboxylové kyseliny
- estery
- esterifizace
- přírodní sloučeniny
- sacharidy
- tuky
- bílkoviny
- vitamíny
- enzymy
- hormony

• rozumí pojmu aminokyselina
• rozliší zápis esterifikace a neutralizace karboxylové kyseliny, sůl
kyseliny a ester kyseliny
• zapíše chem. rovnici fotosyntézy
• rozdělí sacharidy na mono-di- polysacharidy, zná jejich význam a
výskyt
• provede důkaz glukózy a škrobu
• uvádí příklady rostlinných a živočišných tuků a jejich zdrojů
• zná podstatu ztužování a zmýdelňování tuků
• vysvětlí rozdíl v používání mýdel a saponátů ve vztahu k život.
prostředí
• uvádí zdroje bílkovin a jejich význam ve výživě
• provede prakticky koagulaci vaječného bílku varem a
chemikáliemi
• rozumí pojmu biokatalyzátor
• uvádí zdroje vitamínů A, B, C,D,E,K v potravě
• spojuje název hormonu s příslušnou žlázou s vnitřní sekrecí
• uvede příklad využití enzymů izolovaných mimo organismus
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5.6.3 Přírodopis

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
SRaSO
HPPE
VMEGS
OES
EV
E
VČP
MeV
VAMS

5. Chemie ve společnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovná klady a zápory chemie,jmenuje města s chemickým
průmyslem v ČR
• vyjmenuje suroviny pro výrobu železa ve vysoké peci
• vysvětlí rozdíl mezi železem a ocelí
• podle schématu popíše průběh elektrolýzy při výrobě hliníku z
bauxitu a hydroxidu sodného a chlóru z chloridu sodného
• uvádí klady a zápory plastů

- chemie ve společnosti
- výroba železa
- výroba hliníku, hydroxidu sodného a chlóru elektrolýzou
- výroba plastů, umělá vlákna
- výroba sacharózy, piva, buničiny, papíru
- drogy
- léčiva
- postřiky
- hořlaviny

• rozumí pojmům polymerace, recyklace,monomer, polymer
• zná zkratky nejrozšířenějších plastů (PET, PS, PVC, PES )
• popíše výrobu sacharózy, piva, papíru
• uvádí příklady drog a jejich působení na organismus
• ví o trestnosti za výrobu a distribuci drog
• rozumí pojmům analgetika, antipyretika, antibiotika
• zná pojmy pesticidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy, karcinomy
• zná druhy hasicích přístrojů a možnost jejich použití
• zná postup při ohlášení požáru
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Přírodopis

RSP

přesahy z učebních bloků:

9. ročník

PH

Člověk a životní prostředí
Člověk a ochrana zdraví

PL
HPPE

8. ročník
Trávicí soustava

VMEGS

Žlázy s vnitřní sekrecí

ES

Návykové látky a zdraví

EV
ŽP
MeV
TMS

5.6.3 Přírodopis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník
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5.6.3 Přírodopis

6. ročník

7. ročník

1+1

2

8. ročník

9. ročník
1

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Přírodopis
---------------------------------------------1. Obsahové, organizační a časové vymezení:
Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., a 9.ročníku. V 6. a v 7. ročníku se vyučuje
2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodinu týdně v odborné učebně přírodopisu.
V 8. ročníku čerpá časovou dotaci 1 hodinu v rámci integrovaného předmětu Člověk a ochrana zdraví.
Pracovní řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny , dodržování bezpečnostních pravidel je pro
všechny žáky závazné.
Vzdělávání v předmětu Přírodopis:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních
zdrojích
- vede žáky k zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví
i zdraví ostatních lidí
- seznamuje žáka se stavbou živých organismů
Formy a metody práce se volí podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
- práce na PC, vyhledávání dat
- přírodovědné vycházky s pozorováním
- laboratorní práce
- krátkodobé projekty
- pravidelně 1 krát za 3 roky výukový program Zayferus - ukázka dravců s odborným výkladem
Předmět Přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
Chemie: ochrana životního prostředí – chemické znečištění životního prostředí, chemické vlastnosti minerálů
a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy
Fyzika: fotosyntéza, světelná energie, zákon zachování energie, sluch, zrak
Zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky, planeta Země, stavba Země ,
rybářství
Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO - aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostření
- OSV - evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání
- EV - porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na
prostředí, zachování biologické rovnováhy
- MDV - komunikace a kooperace, kritické čtení
- EGS - evropská a globální dimenze v základech ekologie
- MKV - vzájemné respektování
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
2.1. Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- ke správnému používání odborné terminologie
- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislostí
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2.2. Kompetence k řešení problémů
Učitel - zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a společně vyhodnocují získaná
fakta
2.3. Kompetence komunikativní
- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
Učitel - vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení
ostatních, argumentovat, přijmout kritiku.
2.4. Kompetence sociální a personální
- využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
Učitel - navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti.
2.5. Kompetence občanské
Učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního
zdraví i zdraví svých blízkých.
2.6. Kompetence pracovní
Učitel - vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty
a živými přírodninami
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh.

6. ročník
1+1 týdně, P

1. Země a život
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede stručně charakterizovat názory na vznik Země

- Země a život
- uspořádání živého světa

• zhodnotí vliv jednotlivých sfér Země na vznik a vývoj života
• vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy
• uvede příklady rozmanitosti přírody
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

Zeměpis

ZPŽ
VČP

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Planeta Země
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6. ročník

2. Buňka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popíše buňku, vysvětlí funkci organel

- buňka
- nebuněčnost
- jednobuněčnost
- mnohobuněčnost

• vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou
• pracuje s lupou a mikroskopem, připraví jednoduchý
mikroskopický preparát
• vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a
mnohobuněčným organismem, uvede příklady
• vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SaS
KaK
MuV
LV

3. Projevy života
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vymezí základní projevy života, uvede jejich význam

- fotosyntéza
- dýchání
- výživa
- růst
- rozmnožování
- dráždivost
- vývin

• objasní význam fotosyntézy pro život, potravní vztahy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV

Fyzika

Fyzika

ZPŽ

8. ročník

8. ročník

Vnitřní energie. Teplo

Vnitřní energie. Teplo

Chemie
9. ročník
Redoxní reakce

4. Třídění organismů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže roztřídit organismy do říší
Průřezová témata

- třídění organismů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Viry a bakterie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pochopí rozdíl mezi bakterií a virem

- viry a bakterie

• posoudí význam virů a bakterií v přírodě a pro člověka
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
ZPŽ
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6. ročník

6. Jednobuněčné organismy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí pojmy producent,
konzument , reducent
• pochopí nezbytnost jednotlivých složek v potravním řetězci

Jednobuněčné organismy:
- rostliny
- houby
- živočichové

• zná význam řas a vybrané zástupce
• zařazuje běžné druhy řas
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

Výchova ke zdraví

E

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

ZPŽ

Ochrana před přenosnými i
nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy

ŽP
VČP

7. Mnohobuněčné organismy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin
• popíše jednotlivé části hub
• zná zásady správného houbaření
• zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje mezi
parazitismem a symbiózou
• pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
• vysvětlí první pomoc při otravě houbami
• vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin
• popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené
odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
• porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky
• rozlišuje vnitřní a vnější parazity
• dodržuje základní hygienické návyky

Mnohobuněčné organismy:
Nižší rostliny
Houby
Lišejníky
Nižší živočichové ( bezobratlí)
Žahavci
Ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Kroužkovci
Členovci :
Pavoukovci
Korýši
Mnohonožky
Stonožky
Hmyz
Ostnokožci

• podle charakteristických znaků rozlišuje plže , mlže, hlavonožce
• pochopí vývojové zdokonalení stavby těla
• rozlišuje vodní a suchozemské druhy
• pozná vybrané zástupce (hlemýžď, páskovka, škeble, srdcovka,
sépie)
• zná jejich význam a postavení v přírodě
• popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů
• vysvětlí význam žížaly v přírodě
• dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců
• rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle charakteristických znaků
• uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd
• dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový příklad
hmyzu
• rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou
• orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná vybrané
zástupce
• zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a
epidemiologických druhů hmyzu
• pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Člověk a ochrana zdraví

RSP

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

SaS

Nervová soustava

PL
Ko
EV
E
ZPŽ
VČP

7. ročník
2 týdně, P

1. Třídění organismů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí význam a zásady třídění organismů

- třídění organismů

• zná jednotlivé taxonomické jednotky
• porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené
odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
• dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a chápe vývojové
zdokonalování
• vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
• ví o ohrožení některých druhů lovem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
ŘPRD

2. Strunatci: podkmen - Pláštěnci, Bezlebeční
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené
odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
• vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí

- strunatci: podkmen - Pláštěnci
- Bezlebeční

• ví o ohrožení některých druhů lovem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
198

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3 Přírodopis

7. ročník

3. Strunatci: podkmen - Obratlovci
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené
odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
• vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí

- Obratlovci

• ví o ohrožení některých druhů lovem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Zeměpis

PL

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

MV

Přírodní složky
8. ročník

Ko

Přírodní podmínky

VMEGS
OES
MuV
LV
EV
E
ŽP
VČP
MeV
KČPPMS
IVMSR

4. Třída - Kruhoústí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené
odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
• vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
Průřezová témata

- třídy - Kruhoústí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Třída - Paryby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené
odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
• vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí

- třída - Paryby

• ví o ohrožení některých druhů lovem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Mechanické vlastnosti kapalin
9. ročník
Elektromagnetické záření
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7. ročník

6. Třída - Ryby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozná vybrané zástupce ryb

- třída - Ryby

• rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby
• rozumí postavení ryb v potravním řetězci, významu ryb v potravě
člověka
• rozlišuje hospodářsky významné druhy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Mechanické vlastnosti kapalin
8. ročník
Změny skupenství látek

7. Třída - Obojživelníci
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozná vybrané zástupce obojživelníků

- třída - Obojživelníci

• vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí
• uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s jedovatými
živočichy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

8. ročník
Změny skupenství látek

EV
E

8. Třída - Plazi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozná vybrané zástupce plazů

- třída - Plazi

• porovná užovku obojkovou se zmijí obecnou
• seznámí se s exotickými druhy plazů a možností jejich chovu v
teráriích
• vysvětlí první pomoc při uštknutí zmijí obecnou
• zná význam plazů v potravním řetězci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. Třída - Ptáci
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich přizpůsobení
k letu
• pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků a přizpůsobení
prostředí rozdělit do nejznámějších řádů (pěvci, dravci, hrabaví,
vrubozobí, atd )
• zná zástupce tažných a přezimujících ptáků

- třída - Ptáci

• rozlišuje hospodářsky významné druhy
• rozlišuje epidemiologicky významné druhy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

10. Třída - Savci
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popíše stavbu těla savců a jejich základní charakteristiku

- třída - Savci

• podle charakteristických znaků rozlišuje základní řády savců a
správně roztřídí vybrané zástupce
• vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např.
kytovci, netopýři)
• pozná vybrané zástupce
• zná význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka, jejich
postavení v ekosystému
• rozpozná vybrané druhy ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savců z
regionu Milevska a okolí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Pohyb tělesa

11. Vývoj rostlin
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí vývoj rostlin

- vývoj rostlin, přechod rostlin na souš

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

12. Vyšší rostliny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu

Vyšší rostliny:
- mechorosty
- plavuně, přesličky
- kapraďorosty

• zná příklady výtrusných rostlin
• vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a kapraďorosty
• vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě
• vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

13. Nahosemenné rostliny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce
nahosemenných rostlin
• zná význam lesa a způsoby jeho ochrany

- nahosemenné rostliny
- ekosystém lesa

• dovede zařadit do tříd stromy z okolí školy
• dodržuje zásady chování v lesním ekosystému
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

14. Stavba rostlinného těla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla

- stavba rostlinného těla

• pochopí význam charakteristických znaků pro určování rostlin
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

15. Krytosemenné rostliny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou a
uvede konkrétní příklady
• rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin

- krytosemenné rostliny
- ekosystém louky

• zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže je roztřídit
• vysvětlí význam lučních porostů
• zná příklady a využití kulturních plodin
• pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, P

1. Země – náš domov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje základní geologické vědní obory

Země – náš domov
- vědy o Zemi
- vznik, stavba

• vysvětlí teorii vzniku Země
• objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
• vysvětlí stavbu Země
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Zeměpis

Zeměpis

RSP
EV

6. ročník

9. ročník

Planeta Země

Člověk na Zemi

ŽP
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9. ročník

2. Mineralogie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší prvky souměrnosti krystalu

Mineralogie
- nerost, krystal
- mineralogický systém
- třídění nerostů

• využívá základní principy krystalografie
• orientuje se ve stupnici tvrdosti
• podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty
• zhodnotí praktický význam některých důležitých nerostů – ložiska,
suroviny (rudy)
• objasní vznik minerálů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Chemie

RSP

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Chemické prvky

3. Geologické děje
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů

- geologické děje vnitřní
- geologické děje vnější

• uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších geologických dějů
• popíše druhy zvětrávání a eroze, dokáže popsat vlivy eroze ve
svém okolí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

VČP

8. ročník

ZPŽ

Změny skupenství látek

4. Petrologie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a popíše způsob
jejich vzniku
• rozpozná podle charakteristických znaků některé druhy hornin

- petrologie - horniny
- magnetické (vyvřelé), sedimentární (usazené), metamorfované
(přeměněné)
- ložiska, suroviny

• posoudí význam horninového cyklu
• zná význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec, břidlice)
• poznává a určuje místní a regionální nerosty a horniny
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP

5. Historie Země
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovná význam hornin a půdních činitelů pro vznik půdy
• zná zásadní vliv složení mateřské horniny na vlastnosti půdy

Historie Země:
- vznik a vývoj života
- éry vývoje Země

• rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy
• popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi
• rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických znaků
a typických organismů
• ví, jak se nazývají časové úseky, stanovené podle význačných
změn v přírodě
• ví, že v třetihorách se rozvíjeli savci až k prvním předchůdcům
člověka
• ví, že vyhynulé druhy zanikají natrvalo, aktivně chrání přírodu
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
ZPŽ

6. Člověk mění a chrání svět
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popíše vývojové fáze člověka
• vysvětlí, jak se přírodním výběrem upevňují výhodné dědičné
znaky
• chápe, že člověk se od ostatních živočichů odlišuje svým
rozumem a složitým společenským životem
• ví, že člověk si uvědomuje příčiny různých přírodních jevů a
předvídá následky svých činností v přírodě
• ví, jaký má voda význam v životním prostředí a uvědomuje si
nutnost její ochrany
• uvědomuje si úlohu organismů na rovnováze složení vzduchu

Člověk mění a chrání svět
- vývoj člověka
- zvyšování počtu lidí a jejich vliv na svět
- blahodárná a nebezpečná voda
- vzdušný oceán

• zná nebezpečí zvyšování skleníkového efektu, úbytku ozónu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
ŽP
VČP

7. Ekologie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v základních ekologických pojmech (ekosystém,
potravní řetězec, populace, společenstvo, biom)
Průřezová témata

- ekologie

přesahy do učebních bloků:

VMEGS

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

JE

8. ročník
Vnitřní energie. Teplo

EV
E
ŽP

8. Člověk a životní prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí
• uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky
oslabení jednoho článku řetězce
• vysvětlí základní vztahy mezi populacemi

- člověk a životní prostředí
- krajina – tvorba, typy
- chráníme svět a pečujeme o něj

• uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů
• popíše vývoj krajiny na území ČR, na příkladech uvádí vliv člověka
na tvorbu krajiny od počátku osídlení
• sleduje aktuální stav životního prostředí
• rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
• orientuje se v globálních problémech biosféry
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
8. ročník
Vnitřní energie. Teplo
Chemie
9. ročník
Chemie ve společnosti
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9. ročník

5.6.4 Zeměpis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

1+1

1

5. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Zeměpis
------------------------------------------1. Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny
týdně, v 9. ročníku 1 hodina.
Vzdělávání v předmětu Zeměpis směřuje k:
- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů,
pojmů a používání poznávacích metod
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu
moderního člověka
- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
- aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury,časopisů, internetu)
- zeměpisné vycházky s pozorováním
- projekty
Předmět Zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA:
- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry
- fyzika: sluneční soustava, vesmír
- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy
- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
- dějepis: kultura národů, historie států
Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO : občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie
- OVS : rozvoj schopností poznávání, seberegulace, sebeorganizace, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnota, postoje
- EV : ekosystémy, základní podmínky života, problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
- MDV : kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, interpretace vztahu mediálního sdělení, práce v realizačním
týmu
- MKV : kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, principy solidarity
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2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších
celků, nalézají souvislosti
- získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
- žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézaní souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
2.2. Kompetence komunikativní
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně
v písemném i ústním projevu
- žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Učitel vede žáky:
- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování stanovených pravidel vzájemné komunikace
- k naslouchání a respektování názorů druhých
- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem v písemné i mluvené
podobě
2.3. Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
- žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k využívání metod, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- k argumentaci, k diskuzi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou
2.4. Kompetence sociální a personální
- žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňující dobré mezilidské vztahy, pomáhají
si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání
Učitel vede žáky:
- k využívání skupinového a inkluzívního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za své jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku
2.5. Kompetence občanská
- žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
- žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
- žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají
v zájmu udržitelného rozvoje
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel slušného chování
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
- k tomu, aby brali ohled na druhé
- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
2.6. Kompetence pracovní
- žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
- žáci jsou vedeni k efektivní práci
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
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6. ročník
2 týdně, P

1. Planeta Země
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a
tělesa sluneční soustavy
• charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze
Měsíce
• aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční soustavě v pohledu na
zemské těleso
• orientuje se na hvězdné obloze

- postavení Země ve vesmíru
- tvar a pohyby planety Země

• rozumí pojmům planeta, hvězda, planetky, měsíce, meteorická
tělesa, komety, Galaxie, cizí galaxie
• zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

Ko

6. ročník
Rok, proměny, slavnosti

MeV
Fyzika

KČPPMS

Měření fyzikálních veličin
7. ročník
Mechanické vlastnosti plynů
9. ročník
Co už víme o magnetickém poli
Země a vesmír
Přírodopis
6. ročník
Země a život
9. ročník
Země – náš domov
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6. ročník

2. Globus a mapa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti planety Země
• orientuje se v přírodě podle Slunce
• hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu Země
kolem Slunce pro praktický život na Zemi
• vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné střídání
ročních období
• vysvětlí podstatu polárního dne a noci
• dokáže v praxi využít znalostí o jarní a podzimní rovnodennosti,
zimním a letním slunovratu v praxi
• používá globus jako zmenšený a zjednodušený model planety
Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních
tvarů zemského povrchu
• používá různé druhy plánů a map, správně je orientuje,
přepočítává vzdálenosti podle různých měřítek, využívá s
porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• seznámí se se znázorněním výškopisu a polohopisu na mapách

- globus
- měřítko globusu
- různé druhy plánů a map, jejich měřítko
- obsah a grafika map, barvy, výškopis, polohopis a vysvětlivky /
mapový klíč /
- přepočet vzdáleností
- práce s atlasem
- poledníky
- rovnoběžky
- zeměpisné souřadnice
- zeměpisná síť
- určování absolutní - matematické- geografické polohy
- určování časových pásem

• prokáže aktivní znalost smluvených značek, vrstevnic, výškových
kót, nadmořské výšky
• vyhledává a organizuje potřebné informace v mapových atlasech,
orientuje se v jejich obsahu a rejstřících
• používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných souřadnic určuje
na globusu i mapě absolutní (matematickou) polohu jednotlivých
lokalit na Zemi; ovládá základy praktické topografie a orientace v
terénu, při pohybu v terénu dodržuje zásady bezpečného pobytu
ve volné přírodě
• vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi, pochopí
účel časových pásem a úlohu hlavního a 180. poledníku při
určování času na Zemi
• dokáže stanovit místní čas
• rozumí pojmům poledník, místní poledník, hlavní poledník,
rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky,
polární kruh, datová mez
• vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a
myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních
regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů
a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Ko

7. ročník

KaK

Pohyb tělesa

VMEGS
ES
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5.6.4 Zeměpis

6. ročník

3. Přírodní složky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí pojem krajinná sféra

- krajinná sféra Země a její složky
- pevninské a oceánské tvary zemského povrchu
- význam jednotlivých přírodních složek na Zemi
- absolutní / matematická / a relativní geografická poloha, rozloha,
členitost a přírodní poměry oceánů, světadílů

• orientuje se v objektech, jevech a procesech v jednotlivých
složkách přírodní sféry
• rozpoznává souvislosti a vzájemnou podmíněnost mezi
jednotlivými přírodními složkami krajinné sféry
• objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů
• posuzuje zemský povrch- relief jako výsledek složitého působení
endogenních a exogenních činitelů a lidských činností
• s porozuměním pracuje s pojmy počasí, podnebí, meteorologické
prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře
• vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a porovnává
je
• pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě svého
bydliště
• porozumí a vyhledá na mapách pojmy: pohyby mořské vody,
oceán, moře, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda,
bezodtokovové oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní nádrže
• popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich hospodářské
využití, rozumí pojmům mateční hornina, humus, eroze půdy
• vysvětlí význam, využití a ochranu půdy, příčiny úbytku půdy na
světě
• objasní uspořádání biotopů v závislosti na zeměpisné šířce a
nadmořské výšce
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

7. ročník

SRaSO

Mechanické vlastnosti plynů
8. ročník

PL

Změny skupenství látek

ŘPRD

Přírodopis

EV

7. ročník

E

Strunatci: podkmen - Obratlovci

ZPŽ

4. Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí geografickou polohu jednotlivých oceánů, světadílů podle
zeměpisných souřadnic i z hlediska polohy na zemských
polokoulích a v podnebných pásech
• porovná a lokalizuje na mapách rozlohu jednotlivých
oceánů,světadílů a makroregionů
• charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů
• seznámí se s globálními problémy, které těmto oblastem hrozí,
zvažuje jaké změny v regionu světa nastaly, nastávají, mohou
nastat, co je příčinou změn
• posoudí význam mezinárodní politické situace, vědecké
spolupráce při výzkumu a využívání těchto oblastí
• zopakuje si probrané učivo, systematicky si utřídí poznatky a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
• rozliší zásadní přírodní a společenské atributy pro daný region

- Afrika, Austrálie a Oceánie
- poloha
- rozloha
- členitost pobřeží
- povrch
- podnebí
- vodstvo
- rostlinstvo
- živočišstvo
- přírodní zdroje
- obyvatelstvo
- hospodářství

• porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
• lokalizuje na mapách hlavní surovinové a energetické zdroje
• pojmenuje obecné a základní geografické znaky sídel
• posoudí na přiměřené úrovni prostorovou orientaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst i multikulturní mozaiku
populace
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5.6.4 Zeměpis

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

8. ročník
Vnitřní energie. Teplo

VMEGS
OES
MuV
EP
PM
EV
E

5. Zeměpis světadílů – polární oblasti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí geografickou polohu a vyhledá na mapách polární oblasti

Zeměpis světadílů – polární oblasti

• uvede význam ARKTIDY a ANTARKTIDY
• seznámí se s globálními problémy, které těmto oblastem hrozí,
zvažuje jaké změny v regionu světa nastaly, nastávají, mohou
nastat, co je příčinou změn
• posoudí význam mezinárodní politické situace, vědecké
spolupráce při výzkumu a využívání těchto oblastí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
VDO
POPŽ
MuV
EP
EV
VČP

6. Opakování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zopakuje si probrané učivo, systematicky si utřídí poznatky a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
Průřezová témata

- opakování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník

7. ročník
2 týdně, P

1. Amerika, Asie, Evropa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• charakterizuje daný region (členitost, reliéf, vodstvo,obyvatelstvo,
hospodářská úroveň )
• orientuje se na politické mapě Ameriky, Asie, Evropy (ukazuje
polohu států )
• pracuje s atlasem, vyhledá v něm neznámou lokalitu
• ukáže na mapě konfliktní oblasti
• vyjmenuje a ukáže na mapě „Malé tygry“ a „Malé draky“
• rozumí pojmu totalitní a demokratický stát ( uvádí příklady )

- poloha
- rozloha
- členitost pobřeží
- povrch, podnebí
- vodstvo
- rostlinstvo
- živočišstvo
- přírodní zdroje
- obyvatelstvo
- hospodářství

• vyhledá údaje v literatuře a na PC,sestaví stručný referát
• sleduje zeměpisné aktuality a dokumentární filmy, podá o nich
souhrnný komentář
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
OES
JE
MuV
KD
EP
PM
PSSS
LV
EV
E
ŽP

8. ročník
1+1 týdně, P

1. ČR na mapě Evropy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí absolutní geografickou polohu České republiky
• vyhodnotí relativní geografickou polohu České republiky podle
různých kritérií
• porovná rozlohu České republiky s rozlohou vybraných států světa
a s rozlohou sousedních států
• popíše s pomocí obecně zeměpisných a tematických map vznik a
vývoj reliéfu, určí a vyhledá horopisné celky

- absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné síti)
- relativní geografická poloha
- rozloha
- členitost povrchu a přírodní poměry České republiky
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5.6.4 Zeměpis

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

RSP

6. ročník

SaS

Domov a rodina

KaK

Obec, region, země

VMEGS
JE
MuV
LV
EV
E

2. Přírodní podmínky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popíše s pomocí obecně zeměpisných a tematických map vznik a
vývoj reliéfu, určí a vyhledá horopisné celky, charakterizuje
podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo
• zhodnotí stav životního prostředí, vymezí národní parky a CHKO a
pochopí jejich důležitost
Průřezová témata

- vznik a vývoj reliéfu
- horopisné celky
- vodstvo
- půdy
- fauna a flóra
- ochrana přírody

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Přírodopis

ŘPRD

7. ročník
Strunatci: podkmen - Obratlovci

EV
E
VČP

3. Obyvatelstvo
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyhledá, popíše a zdůvodní na mapách největší a nejmenší
soustředění obyvatelstva v České republice
• vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla v České
republice a určí jejich lokalizační faktory
• srovnává ukazatele o lidnatosti, rozmístění, pohybu a struktuře
obyvatelstva České republiky se sousedními státy
• vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své obce,
zpracovává je, vyhodnocuje a pokouší se o prognózu dalšího
vývoje
Průřezová témata

- rozmístění obyvatelstva a osídlení České republiky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
Ko
ŘPRD
VDO
OSŠ
OOSS
MeV
FVM
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5.6.4 Zeměpis

8. ročník

4. Hospodářství ČR
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění a perspektivu
hospodářských aktivit v České republice
• hospodářství České republiky charakterizuje po jednotlivých
oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby, cestovní
ruch, zahraniční obchod
• zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství celé republiky
Průřezová témata

- rozmístění hospodářských činností ČR

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

KaK

9. ročník
Střídavý proud

VMEGS

Co už víme o magnetickém poli

JE
EV
VČP

5. Regiony České republiky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a administrativní celky v
České republice
• charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti,
kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a porovnává jejich
hospodářskou funkci a vyspělost
• popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky přírody,
osídlení, hospodářství a kultury regionu a jejich možné perspektivy
• pracuje aktivně s turistickou mapou
Průřezová témata

- regiony České republiky

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

Ko

6. ročník

HPPE

Obec, region, země
Fyzika

MuV
KD

9. ročník
Střídavý proud

EV
VČP

6. Místní region ČR
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství celé republiky
• zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci
• popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky přírody,
osídlení, hospodářství a kultury regionu a jejich možné perspektivy
• pracuje aktivně s turistickou mapou

- historie, statistické údaje
- regionální zvláštnosti
- typické znaky přírody
- osídlení
- hospodářství a kultura
- turistická mapa
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5.6.4 Zeměpis

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

ŘPRD

6. ročník
Domov a rodina

VDO

Obec, region, země

PD

7. ročník

VMEGS

Přírodní bohatství, ochrana

ES
EV
VČP
MeV
IVMSR

7. Opakování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zopakuje si probrané učivo, systematicky si utřídí poznatky a
vytváří si celkový náhled na geografické učivo
Průřezová témata

- opakování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, P

1. Historie lidského poznání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zařadí na časové přímce významné zeměpisně-historické objevy

- historie lidského poznání

• vyhledá podrobnější údaje o osobách a událostech v minulosti v
literatuře a na internetu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Dějepis

RSP
SaS

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Pozdní středověk

PL
HPPE
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5.6.4 Zeměpis

9. ročník

2. Země jako vesmírné těleso
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popíše pohyby Země a jejich důsledky

- Země jako vesmírné těleso
- neživá příroda
- živá příroda
- mapa

• vysvětlí příčinu rozdílného času míst na Zemi, vypočte čas v
různých časových pásmech, rozumí pojmu datová mez
• zná délku rovníku, zemský poloměr, zemské geosféry
• vyjmenuje planety Sluneční soustavy
• orientuje se v geologických dějinách Země
• rozumí pojmům endo- a exogenní geologičtí činitelé, litosféra,
hydrosféra, atmosféra, pedosféra, biosféra
• vysvětlí význam ozonosféry a uvede příčinu jejího ztenčování
• stručně charakterizuje vegetační pásy na Zemi
• s pomocí zeměpisných souřadnic určí geografickou polohu
různých lokalit na Zemi
• podle měřítka mapy vypočte vzdálenost mezi zadanými místy na
mapě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV

Fyzika

Fyzika

TMS

6. ročník

OSV
RSP

9. ročník

Vlastnosti látek a těles

Země a vesmír

Měření fyzikálních veličin

Čemu jsme se ve fyzice naučili

HPPE
EV
E
VČP

3. Člověk na Zemi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná vývojovou posloupnost rodu Homo
• ukáže na mapě světa centra výskytu lidí v pravěku a oblast s
malým a hustým zalidněním dnes
• popíše znaky lidských ras
• zná příčiny stoupající migrace, uvádí možné důsledky

- člověk na Zemi
- politický zeměpis
- rozdílnost současného světa
- krajina a člověk
- globální problémy lidstva
- státy světa
- mezinárodní obchod a integrace

• orientuje se v pojmech nezávislý stát, kolonie, protektorát,
republika, monarchie, stát unitární a federativní, demokratický a
totalitní, revoluce, puč, uvádí příklady
• vysvětlí pojem hrubý domácí produkt
• zařadí zadané státy mezi vysoce rozvinuté, rozvinuté, rozvojové
• rozumí pojmu krajina degradovaná a devastovaná
• uvádí příklady negativního dopadu lidské činnosti na přírodu
• vysvětlí pojmy skleníkový efekt, ozonosféra
• uvádí příklady globálních problémů a jejich nebezpečnost pro
Zemi
• orientuje se na fyzické a politické mapě světa
• lokalizuje aktuální příklady národnostních a náboženských
konfliktů
• uvede hlavní mezníky změn na politické mapě světa ve 20.století
• rozumí pojmům integrace, export, import, aktivní a pasivní bilance
zahraničního obchodu, bojkot, clo, kvóta, dumpingová cena
• uvede příklady mezinárodních sdružení politických,
hospodářských a vojenských
• ukáže na mapě státy současné Evropské unie
• vysvětlí smysl OSN
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MuV

Občanská výchova

EP

přesahy z učebních bloků:

9. ročník

PM

Na planetě Zemi
Svět a Evropa

PSSS
Chemie

VDO

8. ročník

PD

Chemické prvky

POPŽ

Přírodopis

VMEGS

9. ročník

ES

Země – náš domov

OES
EV
VČP
MeV
TMS
OSV
SaS
SRaSO
ŘPRD

5.7 Umění a kultura
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží
nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti,
umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do
společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování,
práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a
vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými
prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu
uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k
uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti
vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní
účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a
zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a
Výtvarná výchova.
Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s
jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.
S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby,
seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi
sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.
Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se
stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání
vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant
řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a
poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření
i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových
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činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného
prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce,
recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se
propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou
k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními
dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i
sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu,
své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost
„interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je
hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových
činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je
aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i
funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem
poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází
zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity
a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak
přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího
přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je Výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a
interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost,
fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí Výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen
prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových
médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním
komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné
pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl
jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných
prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování
si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem
Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných
vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby,
děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku
komunikace
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se
prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k
rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších
sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a
minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního
překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování
osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
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Povinná časová dotace :
-----------------------------1. stupeň - 12 hodin - 5 hodin Hudební výchova, 7 hodin Výtvarná výchova
2. stupeň - 10 hodin - 4 hodin Hudební výchova, 6 hodin Výtvarná výchova

5.7.1 Hudební výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1

1

1

1

1

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu – Hudební výchova 1. stupeň
-----------------------------------------------------------------Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je realizován v 1. – 5. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Je realizován jako součást vzdělávací
oblasti Umění a kultura.
Žáci pracují ve třídách nebo hudební učebně s využitím audiovizuální techniky, za pomoci různých forem
s využitím dostupných vyučovacích pomůcek.
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do čtyř oblastí:
1) Vokální činnosti – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu
2) Instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje a jejich využití k reprodukci a produkci
3) Hudebně pohybové činnosti – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
4) Poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů, podob, analyzování a interpretování
hudby
Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka, vedou k rozvoji jeho hudebních schopností, jež se projevují
individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními,
hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
V rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova
- Mediální výchova
- Multikulturní výchova
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Environmentální výchova
Strategie rozvoje klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- učitel umožňuje žákovi zažít úspěch
Kompetence k řešení problémů
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odlišuje hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
- učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků
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- učitel vede žáky ke vzájemnému naslouchání
Kompetence komunikativní
- žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální
- žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby
- učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
- učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
Kompetence občanské
- žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl
- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu
- učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků
- učitel vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů
- učitel vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení
----------------------------------------------------------------------Charakteristika předmětu - Hudební výchova 2.stupeň
---------------------------------------------------------------------Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět 6. - 9. ročník – 1 hodina týdně
v každém ročníku
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy.
Vzdělávání v oboru Hudební výchova směřuje k :
- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních,
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit
- získávání vztahu k umění
- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
- získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů artificiální a nonartificiální hudby
- pochopení rozdílné hudební kultury různých národů a národností
- rozvoji žákovy celkové hudebnosti
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Žáci
- projevují ochotu zapojit se aktivně do hudebních činností podle svých schopností, vyhledávají a třídí informace
- mají pozitivní vztah k hudbě
- používají obecně užívané hudební termíny
- získané znalosti propojují do souvislostí
- využívají prostředků výpočetní techniky
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
Kompetence k řešení problémů
Žáci
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- využívají získané hudební dovednosti pro svůj rozvoj
- samostatně a kriticky přemýšlejí
- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů
- při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení
Učitel
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Kompetence komunikativní
Žáci
- vyjadřují své názory na hudbu minulosti i na hudbu současnou
- zapojují se do diskuse, respektují odlišný názor a svůj postoj vhodně obhajují
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- zajímá se o náměty a názory žáků
Kompetence sociální a personální
Žáci
- zapojují se do práce skupiny i celé třídy
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry při činnostech
- oceňují schopnosti spolužáků a utvářejí si představu o svých schopnostech, učí se chápat odlišné kvality svých
spolužáků
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu
práce
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence občanské
Žáci
- respektují, oceňují a chrání naše hudební dědictví
- aktivně se zapojují podle svých schopností a příležitostí do kulturního dění i mimo školu
Učitel
- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
Kompetence pracovní
Žáci
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržování
vymezených pravidel
- žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem
- využívají hudebné zkušenosti ve svém osobním životě
- dokáží se orientovat na internetu a vyhledat potřebné informace z oblasti hudby
učitel
- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů
- vede žáky k vyhledávání potřebných informací
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1. ročník

1. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získává správné pěvecké návyky (uvolněný plynulý zpěv, lehké
nasazení a uvolněné tvoření tónů, správné dýchání, zřetelná
výslovnost)
• při zpěvu správně stojí či sedí

- pěvecký a mluvní projev
- pěvecké dovednosti ( dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu),
hlasová hygiena
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
- intonace, vokální improvizace(ozvěna, otázka-odpověď)

• snaží se dodržovat celkovou hlasovou hygienu
• provádí hlasová a dechová cvičení
• zřetelně vyslovuje
• rozlišuje hlas mluvený i zpěvní, zvuky a tóny kolem sebe
• zvládne vytleskat rytmus podle vzoru
• ovládá slova písní, zpívá písně odlišného charakteru
• pozná tóny vysoké, hluboké, dlouhé a krátké
• osvojuje si dětské popěvky, říkadla, rozpočítadla
• vymýšlí melodii k říkadlům
• zpívá slabě a silně, pomalu a rychle
• procvičuje výslovnost jednotlivých hlásek
• rukou naznačuje postup melodie
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VMEGS

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk

ES

1. ročník
Věta, slovo, slabika, hláska

MuV
LV
EV
ZPŽ

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívá hru na tělo (tleskání, dupání apod.)
• učí se používat dětské hudební nástroje a jejich správné držení k
rytmických cvičením a hudebnímu doprovodu
• pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, dřívka, triangl,
hůlky, bubínek
• hraje rytmus na rytmické nástroje, doprovází píseň

- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře,
- rytmizace, hudební hry(ozvěna)

• hraje různé hudební hry
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES
MeV
IVMSR
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5.7.1 Hudební výchova

1. ročník

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze,
jednoduché taneční hry, pochod)
• část textu zpívá, některá slova znázorňuje pohybem

- taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
- pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

• tancuje v rytmu hudby
• zná několik hudebně pohybových her
• napodobuje formou hry různé pracovní činnosti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• soustředí se na poslech jednoduché skladby
• podle ukázky pozná píseň, určí ráz skladby (ukolébavka, tanec,
píseň, pochod)
• rozezná písničky s doprovodem hudebního nástroje a bez
doprovodu
• při poslechu hudební pohádky se seznámí s hudebními nástroji,
rozlišuje tóny vysoké a hluboké, rozlišuje zvukovou barvu
jednotlivých nástrojů
• vyjádří slovem, kresbou,pohybem zážitek z poslechu
Průřezová témata

- kvality tónů – délka, síla, barva, výška
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj
- hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)
- interpretace hudby- slovní vyjádření
(jaká je to hudba a proč je taková)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
KČPPMS

2. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou,
zeslabování a zesilování
• zvládne vytleskat rytmus podle říkadel a písní

Průřezová témata

- pěvecký a mluvní projev
- pěvecké dovednosti
- hlasová hygiena
- dynamicky odlišný zpěv
- rozšiřování hlasového rozsahu
- realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
2. ročník
Mluvnice
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5.7.1 Hudební výchova

2. ročník

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč
• rozlišuje noty, pomlky, takty
• pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – klavír, trubka,
housle, pikola
• využívá dětské hudební nástroje
Průřezová témata

- hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře
- rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď)
- hudební improvizace
- taktování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Hudebně pohybové činnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pohybuje se podle daného rytmu, při tanci

- pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
- pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)

• tleská a bubnuje do pochodu
• umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
2. ročník
Počítání do dvaceti

4. Hudební teorie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje noty, pomlky, takty
• rozlišuje umělou a lidovou píseň
Průřezová témata

- kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Hudební výrazové prostředky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pohybuje se podle daného rytmu, při tanci
Průřezová témata

- hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb, melodie,
rytmus)
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se s vybranými skladbami klasiků

hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)
Nabídka pro poslechové skladby: I. Hurník – Nedokončená pohádka,
Kukačka
B. Smetana – Pochod komediantů
V. Trojan – Žabák
P. I. Čajkovskij – Skřivánek
Nabídka pro nácvik písní: vánoční koledy - Štěstí, zdraví, Já malý
přicházím aj.
Zimní, Dělání, Káča našla ptáče, Jetelíčku náš, Otloukej se
píšťaličko, Dú, kravičky, dú, Když jsem já sloužil
a další podle zájmu dětí
Nabídka pro zpěv s tancem: Marjánko, Marjánko, Ach, synku, synku,
Na tý louce zelený
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5.7.1 Hudební výchova

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
1 týdně, P

1. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, bicí a umí uvést příklad
• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

- hra na hudební nástroje reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře
- rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hudební improvizace

• interpretuje rytmus na hudební nástroje
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí správnou tvorbu tónů a dýchání při zpěvu

- pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

• rozliší a přečte z notového zápisu takt dvoučtvrteční, tříčtvrteční,
rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou, podle zápisu
not pozná stoupavou a klesavou melodii
• je schopen použít mluvený i zpívaný kánon, kánon vytleská,
zarecituje, zazpívá dvojhlasý i tříhlasý kánon
• rozliší rytmus valčíku a polky
• zvládne polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, třídobá)
• umí pohybově vyjádřit hudbu
• provádí taneční hry se zpěvem
• reaguje pohybem na hudbu – hudba pochodová
• vyjádří pohybem melodii vzestupnou a sestupnou
• umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
3. ročník
Počítání v oboru do sta
Jednotky délky a času

3. Hudební teorie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka
Průřezová témata

- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.1 Hudební výchova

3. ročník

4. Hudební výrazové prostředky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se s hymnou ČR

- hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb, melodie,
rytmus)

• naučí se zpívat vybrané písně
• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, bicí a umí uvést příklad
• poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní
• rozpozná hudbu instrumentální
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjádří obsah jednotlivých částí
Průřezová témata

- hudební styly (hudba pochodová, taneční, uklébavka...)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě

- rytmizace, hudební hry, hudební improvizace

• zpívá intonačně a rytmicky přesně
• zvládne pojmenovat notovou osnovu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná a umí používat solmizační slabiky
• zpívá přiměřeně svým schopnostem jednohlasně, dvojhlasně,
kánon
• zapojuje se do skupinového zpěvu
• zvládá a využívá správné pěvecké návyky
• získává přiměřené poslechové dovednosti

- pěvecký postoj
- tvoření a vázání tónů
- sjednocování hlasového rozsahu
- solmizační slabiky
- rozvoj hudební paměti
- jednohlasý, dvojhlasý zpěv, kánon, skupinový zpěv
- hudební hry
- vhodné písně
- poslech různých hudebních žánrů

• zpívá přiměřeně svým schopnostem jednoduché písně

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.1 Hudební výchova

4. ročník

2. Pěvecké dýchání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojuje se do skupinového zpěvu

- hluboký nádech, zadržení dechu, dlouhý a pomalý výdech
- prodlužování výdechu
- nádech mezi frázemi

• ovládá hluboce se nadechnout do břicha
• zadrží dech
• naučí se pomalu a dlouze vydechovat při zpěvu
• volí správné místo pro nádech v písni
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Výslovnost při zpěvu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• správně artikuluje slova v písni včetně koncových souhlásek

Průřezová témata

- správná a výrazná artikulace slov v písních
- tichá deklamace textu
- znělost koncových souhlásek

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Melodie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• poznává vzestupnou, sestupnou, ukončenou, neukončenou,
hlavní, vedlejší melodii
• orientuje se v zápisu melodie

- melodie vzestupná krokem a skokem
- melodie sestupná krokem a skokem
- melodie ukončená, neukončená
- melodie hlavní, vedlejší

• získává přiměřené poslechové dovednosti
• zpívá přiměřeně svým schopnostem jednoduché písně
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Rytmus
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojuje se do skupinového zpěvu

- délka not a pomlk – jejich zápis
- vytleskávání rytmu
- takt dvoudobý, třídobý
- taktování
- pojem dirigent
- rytmicky přesný zpěv

• zvládá a využívá správné pěvecké návyky

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné
hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
Průřezová témata

- hra na dětské Orffovy hudební nástroje jako jednoduchý doprovod
k písním nebo jako vyjádření vlastních hudebních představ

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
226

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1 Hudební výchova

4. ročník

7. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• reaguje na hudbu improvizovaným pohybem, gestem
• předvede jednoduché taneční kroky

- reagování na hudbu pomocí pohybu, gest, jednoduchých tanečních
kroků (valčík, polka)
- pamětné uchování a reprodukce pohybu

• získává přiměřené poslechové dovednosti
• zpívá přiměřeně svým schopnostem jednoduché písně
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

8. Dynamika, notopis a další teoretické znalosti z oblasti hudby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe význam dynamiky a používá ji
• zná základní informace o českých hudebních skladatelích
• zná rozdělení hudebních nástrojů
• chápe rozdíl mezi lidovou a umělou písní
• zvládá zapisovat noty C1 – C2

- crescendo
- decrescendo
- pojmy – lidová a umělá píseň
- poznatky o hudebních skladatelích ( A. Dvořák, B. Smetana, L.
Janáček)
- hudební nástroje – strunné, dechové, bicí
- notový zápis C1 – C2
- stupnice C-dur

• zná pojem stupnice
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. Hudebně vyjadřovací prostředky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se na přiměřené úrovni v hudebně – vyjadřovacích
prostředcích, chápe jejich význam
• získává přiměřené poslechové dovednosti

- shrnutí učiva o melodii, rytmu, dynamice, tempu a barvě hudby
a tónů

• zpívá přiměřeně svým schopnostem jednoduché písně
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
1 týdně, P
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5.7.1 Hudební výchova

5. ročník

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá zazpívat lidové a umělé písně v přiměřeném rozsahu s
přihlédnutím k individuálním schopnostem
• zazpívá jednoduché dvojhlasé písně

- pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena
- dvojhlas – kánon, lidový dvojhlas
- stupnice C dur, durové a mollové tóniny
- hudební rytmus
- hymna ČR

• dbá na správné dýchání
• zná pojmy stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení
• provádí rozbor zapsané písně – druh písně, notový zápis, takt,
melodie
• pojmenuje noty v rozsahu c1 – c2 v houslovém klíči
• odliší tóny podle síly, výšky a barvy
• zná původ státní hymny
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odliší tóny podle síly, výšky a barvy
• doprovodí písně na rytmické hudební nástroje
• doprovodí písně hrou na tělo

- Orffův instrumentář
- hra na tělo
- strunné, dechové, bicí nástroje
- nástroje v symfonickém orchestru
- 2/4, 3/4 a 4/4 takt

• seznámí se základním rozdělením hudebních nástrojů
• zvládne taktování
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
5. ročník
Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se s krajovými lidovými tanci

- lidové tance
- pohybové hry s říkadly

• pohybově vyjádřuje nálady
• seznámí se s relaxací
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
5. ročník
Zlomky

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• soustředí se na poslech skladeb

- rozlišování hudby vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
- lidský hlas, hudební nástroj
- hudební styly, žánry, interpretace hudby, slovní vyjádření

• poslouchá vybrané skladby
• poslechem pozná dechové a smyčcové nástroje
• poslouchá vánoční hudbu a koledy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.1 Hudební výchova

5. ročník

6. ročník
1 týdně, P

1. Zamyšlení se nad hudbou
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívají prázdninová setkání s hudbou

- úvodní hodina

• uvědomují si, že hudba spojuje národy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívají správných pěveckých návyků

- lidový dvojhlas
- hrajeme a zpíváme ve dvou, třech, čtyřech
- zpěvácká intermezza
- vánoční koledy a písně

• podle dispozic zpívají čistě a rytmicky přesně (jednohlas,
kánon,dvojhlas v terciích a sextách)
• podle dispozic zpívají čistě a rytmicky přesně
• rozšiřují si repertoár o další písně lidové i umělé
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpoznávají lidové nástroje

- hudební nástroje v lidové hudbě
- hudební nástroje symfonického orchestru

• předvádí hru na tělo
• doprovází píseň rytmickými nástroji
• seznamují se s nástroji symfonického orchestru
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
6. ročník
Literární výchova

4. Hudební vyjadřovací prostředky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomují si pestrost hudebních výrazových prostředků, definují
vlastnosti tónů
• rozpoznávají poslechem smyčcové nástroje

- hudební výrazové prostředky
- hudba, kam se podíváš
- hudební teorie: posuvky, stupnice, akord

• podle zkratek rozpoznají dynamiku
• rozpoznají sluchem stupnici dur a mol,l akordy dur a moll
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.1 Hudební výchova

6. ročník

5. Pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívají vlastní zkušenosti a vyjadřují své názory na dílo

- hudba na jevišti (opera, opereta, muzikál, hudební revue)
- hudba a tanec (balet, výrazový tanec)
- hudba a slovo (melodram, scénická hudba)

• zajímají se o dobu vzniku
• snaží se o vlastní pohybové ztvárnění na hudbu – improvizace,
pantomima
• uvědomují si, že hudba souvisí s dalšími druhy umění
• poznávají,že hudba ovlivňuje život jedince i společnosti, vychází i
z tradic
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se s malou písňovou formou

- píseň a její hudební forma, proměna písně ve staletích
- partitura
- variace

• při poslechu vnímají rozdíly písní v jednotlivých stoletích
• učí se rozpoznat pěvecké hlasy
• rozlišují sluchem obměny v hudbě
• vnímají užití výrazových prostředků ve skladbě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamují se s rozdělením lidových písní

- putování za lidovou písní /a nejen naší/
- o lidském hlase
- polyfonie /vícehlas/
- vánoční koledy
- zpěvácká intermezza

• uvědomují si hudbu jiných národů a etnik
• využívají své hudební zážitky z prázdnin
• osvojují si správné pěvecké návyky v souvislosti s hlasovou
hygienou
• rozšiřují si repertoár o písně lidové i umělé
• snaží se zvládnout vokální polyfonii na základě moledie dvou
známých písní
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5.7.1 Hudební výchova

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
PH
VMEGS
ES
OES
MuV
LV
EP
PM

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• doprovodí píseň rytmickými nástroji

- opakování taktování
- Orffův instrumentář
- hra na tělo

• zvládnou taktování 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
• předvádí hru na tělo
• využívají nástrojů Orffova instrumentáře
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
8. ročník
Zvukové jevy

3. Hudební teorie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáží zazpívat lidové písně v durových i mollových tóninách

- opakování o stupnicích
- hudební přehrávače a hudební nosiče

• seznamují se s historií i současností audiotechniky i nosičů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamují se s různými druhy tanců, zvládnou pohybem vybraný
tanec
Průřezová témata

- o tanci

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
Ko
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5.7.1 Hudební výchova

7. ročník

5. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědoměle si poslechnou vystoupení spolužáků, popř. se účastní
koncertu
• poslechem si uvědomují hlavní a vedlejší téma

- koncert jako hudební forma
- sonáta a sonátová forma
- symfonie a symfonická báseň
- duchovní a světská hudba
- muzikál

• vnímají obsah programní hudby
• poznávají rozdíly mezi duchovní a světskou hudbou
• zjišťují, že muzikál je líhní moderních populárních písní
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

SRaSO

8. ročník
Zvukové jevy

VMEGS
JE
MeV
KČPPMS

6. Zamyšlení se nad hudbou
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zamýšlí se nad tím, co všechno může ovlivňovat hudbu a
hudebníky
• seznamují se s problematikou skládání hudby

- lidské nešvary a hudba
- o tvorbě skladatele a skladatelských technikách a o tvůrčí vášni
- interpret a jeho místo v hudebním umění

• učí se hovořit o poslouchané hudbě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
HPPE
RSP
K
KaK

8. ročník
1 týdně, P

1. Zamyšlení nad hudbou
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamují ostatní s hudbou, se kterou se setkali během prázdnin,
hodnotí
• jsou schopni rozpoznat rozdíly mezi hudbou vážnou-uměleckou a
zábavnou-populární
Průřezová témata

- úvod aneb Zase ta škola
- artificiální a nonartificiální hudba

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.1 Hudební výchova

8. ročník

2. Vývoj artificiální hudby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomují si proč, kdy, kde a jak vznikla hudba
• seznámí se s gregoriánským chorálem a s písněmi rytířského typu
• poslechem vnímají rozdíl mezi polyfonií a harmonií
• vidí souvislost hudby s jinými druhy umění
• aktivně poslouchají hudbu

- původ hudby, pravěk a starověk
- středověk - gotika
- renesance
- baroko (vznik opery)
- klasicismus
- romantismus
- vážná hudba 20. století

• poznávají, že hudba ovlivňuje život člověka
• hodnotí hudební dílo, zjišťují, že hudba čerpá i z jiných druhů
umění a pracují i s umělými zvuky
• vidí pokrok ve využití počítačů při práci se zvukem
• vyjadřují své pocity a představy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
K
VMEGS
OES

3. Vývoj nonartificiální hudby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dozví se o kořenech jazzové a moderní populární hudby

- přípravné období jazzu
- 30. - 40. léta aneb swing
- rock and roll a country and western v USA 50. let
- rock 60. léta - Anglie - centrum moderní populární hudby
- 70. a 80. léta v moderní populární a rockové hudbě

• seznámí se s periodizací hudebních období a stylů moderní
populární hudby
• poznají swingovou hudbu
• vnímají úlohu hudby ve společnosti a uvědomují si pojem
"moderní, populární"
• poznávají nejvýraznější skupiny 60. let, zařazují je do stylového
období
• cítí rytmus hudby, reagují na ni vlastním pohybem
• dokáží vyjádřit své názory na moderní hudbu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Hudební teorie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zopakují si pojmy stupnice, tónina, seznámí se poslechem s
církevními stupnicemi
Průřezová témata

- stupnice, tónina, modální stupnice

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• podle svých možností a schopností se aktivně projevují v oblasti
vokálních a instrumentálních činností
• seznamují se s moderními hudebními nástroji
Průřezová témata

- za tajemstvím akordových značek
- moderní hudební nástroje

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.1 Hudební výchova

8. ročník

6. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• poslechem vnímají rozdíly v hudbě mezi jednotlivými vývojovými
etapami
• vnímají užité hudebně výrazové prostředky

- jednotlivé etapy artificiální a nonartificiální hudby

• podle schopností zařadí slyšenou hudbu do stylového období
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňují individuálně své pěvecké dovednosti při zpěvu

- zpěvácká intermezza
- vánoční koledy
- lidové písně

• dokáží ocenit kvalitní pěvecký projev druhého
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

8. Pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• podle svých schopností dokáží reagovat pohybem na moderní
populární hudbu
Průřezová témata

- při poslechových i pěveckých činnostech

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, P

1. Zamyšlení se nad hudbou
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zamýšlejí se nad významem hudby v životě lidí

- úvod aneb Proč máme ve škole hudební výchovu

• chápou úlohu umění ve společnosti
• dokáží ocenit kvalitní pěvecký výkon druhého
• uplatňují individuálně své dovednosti při zpěvu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
234

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1 Hudební výchova

9. ročník

2. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozšiřuje si pěvecký repertoár

- zpěvácká intermezza
- vánoční koledy
- písně české populární hudby
- lidové písně

• zopakuje si již známé písně

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
JE

3. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáží vyjádřit rytmus v souvislosti s metrem a tempem

- rytmus, metrum, tempo
- něco z harmonie

• sluchem rozeznají durový a mollový akord
• podle svých schopností doprovodí spolužáky při zpěvu pomocí
akordů
• doprovodí písně rytmickými nástroji - Orffův instrumentář
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
PH
VMEGS
JE

4. Pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• reagují na hudbu pomocí pohybu - tance, gest i mimiky
Průřezová témata

- písně populární hudby

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
JE

5. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• poslechem vnímají rozdíly v hudbě mezi jednotlivými vývojovými
etapami
• vnímají užité hudebně výrazové prostředky

- jednotlivé etapy artificiální a nonartificiální hudby

• podle schopností zařadí slyšenou hudbu do stylového období
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
VMEGS
JE
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5.7.1 Hudební výchova

9. ročník

6. Vývoj artificiální hudby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientují se v hudebních slozích
• chápou úlohu umění ve společnosti
• získávají přehled o nejdůležitějších vývojových etapách
• vnímají důležitost hudby ve středověku – hudba součást výuky

- počátky hudebních dějin v Čechách
- hudební renesance v Čechách
- české hudební baroko
- český hudební klasicismus
- český hudební romantismus
- 20. stol. v české vážné hudbě

• seznamují se s tvůrci české barokní hudby
• dochází k přesvědčení, že Čechy byly „konzervatoří Evropy“
• uvědomují si pojem „češství“ v hudbě, prosazování národních
tradic, vlastenectví
• poznávají moderní směry v hudbě 20. století
• formují své pocity, hodnotí výrazové prostředky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
PH
K
VMEGS
OES
JE
EV
VČP

7. Vývoj nonartificiální hudby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získávají přehled o nejdůležitějších vývojových etapách
• uvědomují si nesmrtelnost Ježkovy hudby
• poznávají, že jazz se stal inspiračním zdrojem pro populární hudbu
2. poloviny 20. století
• znají význam pojmu „tramping“ a název hudebního festivalu Porta

- česká populární hudba
- jazz a swing v české hudbě
- trampská píseň
- 50. a 60. léta – divadla malých forem
- 60. léta – big beat
- 70. a 80. léta v české moderní populární hudbě
- 90. léta – a co dál

• zjišťují důležitost divadel malých forem v rozvoji české populární
hudby
• seznamují se s pojmem evergreen
• znají nejvýznamnější české big beatové skupiny a interprety 60. let
• vyjadřují svůj názor, hodnotí, srovnávají
• znají nejvýznamnější české skupiny a interprety
• ví, že mnohé hvězdy POP byly objeveny na písňových festivalech
• mapují českou populární hudbu a hodnotí ji na základě vlastních
zkušeností
• odlišují hodnotnou hudbu od primitivní útočné a umělecky zcela
bez hodnoty
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES
MuV
KD
OSV
RSP
K
HPPE
VDO
OOSS
MeV
FVM

8. Využití techniky v hudbě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získávají přehled o možnosti studia elektrotechniky po ukončení
ZŠ a následném využití v hudbě
Průřezová témata

- technika v hudbě – nahrávací technika

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1

1

2

2

1

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

1

1

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu – Výtvarná výchova 1. stupeň
------------------------------------------------------------------Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1., 2. a 5. ročníku 1 hodinu týdně a ve 3. - 4. ročníku dvouhodinový
blok týdně. Vyučuje se jako samostatný předmět.
Vyučovací hodiny probíhají většinou v běžných třídách, dále v přírodě (v blízkém okolí školy), začleněny jsou
vycházky, návštěvy výstav a galerií. Uplatňuje se individuální přístup, hromadné, diferenciované, skupinové,
projektové vyučování i práce celého kolektivu školy.
Při výtvarných činnostech v 1. – 3. ročníku se využívají hravé činnosti a experimentování ve vyjadřování světa
pohádek, bájí i vlastního postoje k světu.
Ve 4. – 5. ročníku se přechází k uvědomělejší výtvarné práci ve vyjadřování vztahu k okolnímu světu.
Praktické výtvarné činnosti jsou vyjádřeny ve 2 rovinách (výtvarné vyjadřování skutečnosti, užité práce
dekorativní a prostorové). Třetí rovinou je oblast výtvarné kultury jako teoretické složky předmětu (není
dominantní).
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Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
- vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
- seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
- učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
- učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání(výchova
uměním a k umění)
- učí dítě vnímat krásu, hodnotit ji (střízlivě hodnotit působení sdělovacích prostředků)
- pěstuje u dětí schopnost a potřebu estetického prožitku (estetický názor hraje roli při formování hodnotového
žebříčku)
- vytváří vkus u dítěte, estetické cítění k umění, kultuře, přírodě
- rozvíjí reprodukční dovednost, tvořivé schopnosti, estetické sebevyjádření
- umožňuje prožít přiměřené estetické zážitky prostřednictvím děl národní i světové kultury
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí. Ve
vyučovacím předmětu se realizují projekty v těchto průřezových tématech:
- OSV ( Den dětí, Den čarodějnic, Škola nebo peklo )
- EGS ( Comenius )
- MKV ( Všichni budeme jednou staří )
- EV (Chraňme přírodu)
- MV ( Za poznáním do knihovny )
Strategie rozvoje klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- Žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů
- učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
- žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech
- žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření
- žáci vyhledávají v různých pramenech potřebné informace týkající se výtvarné kultury a umění
Kompetence k řešení problémů
- učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
- žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření
- žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj
- žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě
- žáci si zvolí výtvarné prostředky, materiály či formát
- žáci hodnotí výsledky svých výtvarných činností a nesou za ně zodpovědnost
Kompetence komunikativní
- žáci obhajují výsledky svých výtvarných činností
- žáci se zapojují do diskuse
- respektují názory jiných
- žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření
- učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti
Kompetence sociální a personální
- žáci umí tvořivě pracovat ve skupině
- učitel vede žáky ke kolegiální pomoci
- žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu
Kompetence občanské
- žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí
- učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům
Kompetence pracovní
- žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla
- učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi

-------------------------------------------------------------------
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Charakteristika předmětu- Výtvarná výchova 2. stupeň
------------------------------------------------------------------Časové vymezení vyučovacího předmětu: 6. a 7. ročník - 2 hodiny týdně, 8. a 9. ročník - 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky, nebo mimo budovu školy (
práce v plenéru).
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
- pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy
- rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity
- přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace
- užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních
technologií
- rozvíjí především průřezové téma:
- Osobnostní a sociální výchovy (týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity,
vnímání a utváření mimouměleckého estetična)
- Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná
práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
EV - vztah člověka k přírodě , ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS - jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá
OSV - poznávání lidí - kreativita, sebepoznání a sebepojetí,- komunikace, hodnoty, postoje, praktická etika,
rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice
MV - práce v realizačním týmu, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení
MKV - lidské vztahy, multikulturalita
VDO - principy demokracie
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
- při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své
vlastní učení
- žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy
související s realizací
strategie:
- učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost
- učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
Kompetence k řešení problémů
- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem
výtvarné techniky, materiálů a pomůcek
- při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení
strategie:
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence komunikativní
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých
strategie:
- učitel dává dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně, pomocí technických
prostředků, výtvarnými prostředky)
- učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů)
Kompetence sociální a personální
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu
práce
strategie:
- učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
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- učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků
Kompetence občanské
- při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu, žáci respektují názor
druhých
- žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
strategie:
- učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů
Kompetence pracovní
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená
pravidla
- žáci si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem
- žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla
strategie:
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení
- učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů

1. ročník
1 týdně, P

1. Podpora grafomotorických cviků
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojuje si průběžně základní dovednosti pro další výtvarnou práci
(správné držení tužky, pastelky, štětce; péče o pomůcky,
dodržování čistoty; správné držení těla při práci)
Průřezová témata

- naše činnosti ve škole, náměty ze školy a třídy

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk

K

1. ročník
Psaní
Matematika
Počítání do dvaceti

2. Vyjádření skutečnosti na základě prožitku
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• tvořivě pracuje na dané téma
Průřezová témata

- první zachycení děje – vypravování dle obrázku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
1. ročník
Vypravování vlastních zážitků
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1. ročník

3. Objevování barvy, linie, tvarů a objemu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozeznává vizuálně obrazné elementy – linie, tvary, barvy, objemy

Průřezová témata

- objevování barvy – pokusy s mícháním barev, teplé a studené
barvy, hustá a řídká barva, shlukování barevných skvrn, zapouštění
barev do mokrého podkladu, barevná plocha, malba
- objevování linie – pokusy s vytvářením linií, druhy linií, kresba
různým materiálem (dřívko, tuš, pero)
- objevování tvarů – sledování tvarově zajímavých přírodnin, věcí
a předmětů z hlediska jejich funkce a materiálu, práce se šablonou
- objevování objemu – modelování, muchláž

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

SaS

1. ročník

PH

Počítání do dvaceti

SRaSO
EV
VČP

4. První seznámení s kompozicí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje osobitost, snaží se vyjádřit své fantazijní představy,
porovnává s ostatními
Průřezová témata

- Kresba, malba, kombinovaná technika

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. První seznámení se strukturou
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se pracovat s různými nástroji a materiály, rozšiřuje si škálu
možností, jak výtvarně vyjádřit své prožitky, uvědomuje si reliéf
Průřezová témata

- otisk, prostorový otisk, frotáž, nalepování, dotváření

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Plocha, tvar
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• volně pracuje s vizuálně obraznými elementy, učí se kombinovat,
rozlišovat popředí, pozadí; vnímá vrstvení materiálu; rozvíjí smysl
pro výtvarný rytmus a smysl pro řešení plochy
Průřezová témata

- plocha, tvar, prolínání tvarů, překrývání, vrstvení
- kombinování neobvyklých materiálů
- koláž, vytrhávání, dekorativní práce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
1. ročník
Geometrie

7. Vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly
Průřezová témata

- vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – podněty
hmatové, sluchové (vyjádření rozdílů)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

8. Kolektivní práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se pracovat v týmu, hodnotit, přijímat kritiku, obhajovat svou
práci
Průřezová témata

- tematické práce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
KaK
MeV
FVM

9. Ilustrace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování některých malířů a
ilustrátorů dětských knih
Průřezová témata

- beseda o ilustracích, návštěva výstav, ilustrace pohádek, výtvarné
vyprávění

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
1. ročník
Básně pro děti
Čtení

2. ročník
1 týdně, P

1. Malba a teorie barvy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým
pastelem, voskovkami
• dovede používat různé druhy štětců dle potřeby,rozpoznává a
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření ( barvy, objekty,
tvary)
• zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev
Průřezová témata

- malba
- rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy
- barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové
vlastnosti, kombinace barev

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Kresba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem,
měkkou tužkou, rudkou, uhlem

- kresba
- rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich
kombinace v ploše, uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti
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5.7.2 Výtvarná výchova

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
2. ročník
Čtení a literární výchova
Prvouka
Rozmanitost přírody

3. Plastické vyjádření
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• modeluje z plastelíny, moduritu,tvaruje papír

Průřezová témata

- techniky plastického vyjádření
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly
- hmatové, pohybové podněty
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
2. ročník
Geometrie

4. Další výtvarné techniky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládne koláž,umí výtvarně zpracovat přírodní materiál nalepování, dotváření, tisk, otisk apod.
Průřezová témata

- další výtvarné techniky, motivace založené na fantazii a smyslovém
vnímání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Ilustrátoři dětské knihy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové
apod.
Průřezová témata

- ilustrátoři dětské knihy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
2. ročník
Sloh

6. Utváření osobního postoje v komunikaci
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• děti zvládnou použití výtvarných technik na základě vlastní
životní zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa
pomocí sluchových vjemů, hmatových,zrakových vjemů, které jsou
prvotním krokem k vyjádření a realizaci jejich výtvarných představ
Průřezová témata

- utvářet osobní postoj v komunikaci v rámci skupin spolužáků,
rodinných příslušníků apod., vysvětlování výsledků tvorby, záměr
tvorby

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
2. ročník
Sloh
Mluvnice
Prvouka
Lidé kolem nás
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5.7.2 Výtvarná výchova

3. ročník

3. ročník
2 týdně, P

1. Malba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým
pastelem, voskovkami, umí míchat barvy
• dovede používat různé druhy štětců dle potřeby

- malba
- rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy
- barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové
vlastnosti

• rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
(barvy, objekty, tvary)
• zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev
• rozliší teplé a studené barvy
• v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
MV
Ko

2. Kresba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem, špejlí, perem,
měkkou tužkou, uhlem
• v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti
Průřezová témata

- kresba
- rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich
kombinace v ploše, uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
3. ročník
Geometrie

3. Plastické vyjádření
Očekávané výstupy
žák:
• modeluje z plastelíny

Učivo
- techniky plastického vyjádření, vnímání ostatními smysly
- hmatové, pohybové podněty

• tvaruje papír
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
3. ročník
Geometrie
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5.7.2 Výtvarná výchova

4. ročník

4. ročník
2 týdně, P

1. Kresba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná zásady bezpečnosti a chování při výtvarné výchově ve třídě i
mimo školu a řídí se jimi
• orientuje se ve svých malířských potřebách a pomůckách

- ilustrace - pohádka
- stromy, listy

• udržuje pořádek na svém pracovišti
• při práci udržuje pořádek a po skončení práce uvede své pracovní
místo do původního stavu
• rozlišuje materiály
• rozlišuje výtvarné techniky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
Ko
MeV
PRT

2. Koláž
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná zásady harmonie
• porovnává prvky obrazného vyjádření
Průřezová témata

- práce s přírodními materiály
- podzim
- maska z papíru, vánoční dárky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.2 Výtvarná výchova

4. ročník

3. Kresba a malba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• citlivě přistupuje ke své práci a okolí
• vytváří si základy kulturních návyků pro práci s uměleckým dílem
• chová se vhodně na výstavách, plní předem zadané úkoly
• umí zacházet s různými výtvarnými prostředky a materiály
• je tvořivý(á) a uplatňuje při práci představivost a fantazii
• chápe při kresbě i malbě a ostatních technikách vzájemné
souvislosti a postupuje od celku k detailu
• využívá hry s barvou k pokusům o vystižení vlastní představy
• rozlišuje linie, plochy, prostor, užívá vztahy celku a jednotlivostí v
obrazném vyjádření
• při práci se zaměřuje na vlastní zkušenosti

- ovoce, řezy
- mraky, vesmír
- zebry, žirafy - dekor
- oheň, voda - studené a teplé tóny
- zimní hry- postava
- linie, dekor, plocha ( pokus s náhodou, otisky)
- struktura lidské dlaně
- zvířata a rostliny , vyhynulé druhy
- křivé zrvadlo ( kombinace kresby a koláže)
- karnevalová maska
- brouci
- ptáci
- pohádkový drak
- světlo, tma, dobro, zlo

• uplatňuje vlastní vjemy v interpretaci
• svobodně volí a kombinuje
• poznává různé interpretace výtvarného umění, ilustrací a zaujímá
vlastní postoje
• při vlastních činnostech pojmenovává a porovnává prvky
obrazového vyjádření (světlo, kontrast, proporce)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Práce s jinými materiály
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• začíná chápat základy barevné harmonie
• řadí rytmicky geometrické prvky s využitím 2-3 světlých a tmavých
barev (teplých a studených)
• poznává různé interpretace výtvarného umění, ilustrací a zaujímá
vlastní postoje
Průřezová témata

- velikonoční kraslice
- vosková technika
- prostorové lepení
- šablony
- výtvarná úprava knihy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Kresba v terénu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• je schopen(a) přiměřeného zobrazovacího i výtvarného projevu

- velké a malé objekty

• orientuje se v prostorovém vyjádření (pozadí, popředí)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
VČP

6. Zátiší - studie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• je schopen(a) přiměřeného zobrazovacího i výtvarného projevu

- květiny
- přírodniny

• svobodně volí a kombinuje
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
HPPE
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5.7.2 Výtvarná výchova

4. ročník

5. ročník
1 týdně, P

1. Kresba a malba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vlastních činnostech pojmenovává a porovnává prvky
obrazového vyjádření (světlo, kontrast, proporce)

Průřezová témata

- seriál - prázdniny (příběh) - fázování
- zvířata (kontrasty)
- zeleniny (zátiší)
- cirkus - pohyb figury, proporce
- listy, podzim (barva, světlo, stín)
- akvarel, prvek náhody

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
K

2. Koláž
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá prvky obrazného vyjádření, vztahy celku a jednotlivosti,
plošné a liniové, prostor a uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu
tělu
Průřezová témata

- draci, podzim - barevné kontrasty
- vánoční dekorativní práce s různými materiály

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
KaK

3. Výrazová malba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje osobitost svého vnímání v přístupu k realitě, tvorbě a
interpretaci

Průřezová témata

- zima v přírodě - proporce v krajině
- sporty (figura)
- zvířata v zimě - ekologie
- zaměstnání , práce, akce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Asambláž
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při práci se zaměřuje na vlastní zkušenosti při obrazovém
vyjádření a na účinky v sociálních vztazích
Průřezová témata

- tůně, hlubiny, skály
- prostor
- stíny, světlo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.2 Výtvarná výchova

5. ročník

5. Perokresba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• nalézá prostředky pro vznik vztahu smyslového vnímání a
realizací v plošné i prostorové tvorbě

Průřezová témata

- linie - rozdílnost tvarů
- vzory - porovnání struktur
- stromy
- kruhy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
K
MeV
TMS

6. Studie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje vlastní vjemy v interpretaci pocitů a prožitků, svobodně
volí a kombinuje
Průřezová témata

- přírodniny - tvary, barevnost
- kameny
- stavby (mosty a rozhledny)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Postava
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovnává různé interpretace a zaujímá vlastní postoj

Průřezová témata

- atletika
- pohyb

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
2 týdně, P

1. Kresba, perokresba,šrafura
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomuje si prostorové vztahy, rozložení hmoty, všímá si změn
reakcí lidí v prostředí
• užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v jejich proměnách a
vztazích

- domy,zátiší
- pouť
- zvířata - plakát
- koláž - restaurátor
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5.7.2 Výtvarná výchova

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
Ko
EV
VČP

2. Malba, písmo, dekor
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozvíjí cit pro kombinaci barev

Průřezová témata

- stromy
- sněhuláci - koláž

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
E

3. Proporce postavy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamuje se s výtvarnými technikami

Průřezová témata

- záchranáři
- dvojportrét
- figurky - korek, papír

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
LV
EP
OSV
MV

4. Tisky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamuje se s výtvarnými technikami

- gumotisk - korek
- kresba, pastel, uhel
- struktury
- klauni
- hlubina moře

• vybírá, kombinuje prostředky pro vlastní osobité vyjádření

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Prostorové vytváření
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří cit pro prostorové vyjádření
• uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy v obrazových
vyjádřeních, vybírá a vytváří variace, hledá vztahy mezi realitou a
fantazií
Průřezová témata

- dům - krabice
- loutka - válec
- štíty
- bludiště

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Pracovní výchova

E

6. ročník
Stolování
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5.7.2 Výtvarná výchova

6. ročník

6. Akvarel
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozvíjí fantazii v konfrontaci se skutečností
Průřezová témata

- kytice

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Výtvarné hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá jemnou motoriku ruky
Průřezová témata

- vliv náhody

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
2 týdně, P

1. Kresba, malba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• charakterizuje krajinu jako živé prostředí, volně pracuje s
obrazovými elementy, kombinuje materiály
• užívá vizuálně obrazné vyjádření k záznamu smyslových
zkušeností, představ a fantazie

Průřezová témata

- kresba, malba
- krajina
- kukuřice
- předměty- klíče
- kytice- tempera
- beseda románský sloh
- písmo
- totemy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
OES
MuV
PM

2. Figura
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• charakterizuje krajinu jako živé prostředí, volně pracuje s
obrazovými elementy, kombinuje materiály
• chápe vztahy proporcí, barev, světla a stínu
Průřezová témata

- figura - proporce
- znaky, erby
- prostorové vyjádření

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
SaS
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5.7.2 Výtvarná výchova

7. ročník

3. Koláž
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• charakterizuje krajinu jako živé prostředí, volně pracuje s
obrazovými elementy, kombinuje materiály
• chápe prostor a vztahy předmětů
Průřezová témata

- koláž - papír
- hlava loutky
- přenos proporcí - mapa
- beseda - gotika

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Perspektiva
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe prostor a vztahy předmětů

- kresba nádoby, rotační tělesa
- beseda - renesance
- dekorativní řešení plochy (přenos poslech. hudby)
- beseda - baroko
- kresba historických budov

• uplatňuje své zkušenosti v obrazových vyjádřeních, vytváří
variace, hledá vztahy mezi realitou a fantazií
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
TMS

5. Studie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozeznává jednotlivé architektonické slohy jako odraz historických
událostí

Průřezová témata

- ptáci
- kříženci
- beseda - 19. století
- plenér - městská zákoutí
- divadelní masky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
K

6. Koláž
Očekávané výstupy
žák:
• rozvíjí fantazii
Průřezová témata

Učivo
- technika kolem nás
- ilustrace
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
ZPŽ
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5.7.2 Výtvarná výchova

8. ročník

8. ročník
1 týdně, P

1. Malba a kresba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vnímá prostředí
• porovnává podněty vnímané z poznání historie a současnosti
výtvarného umění s vlastními realizacemi

Průřezová témata

- abstrakce rostlin
- beseda impresionismus
- krajina
- studie rostlin
- detail lidské ruky
- perspektiva průčelná (město)
- beseda - postimpresionismus, Pointilismus

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
OES

2. Profil hlavy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vidí kompozičně zajímavé obrazy kolem sebe

- filmový portrét
- beseda - secese
- vitráž, šperk
- beseda - expresionismus

• rozliší působení obrazného vyjádření v rovině smyslového
subjektivního účinku a symbolického obsahu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SRaSO

3. Výrazová malba a kresba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vidí kompozičně zajímavé obrazy kolem sebe
• posuzuje účinky obrazných vyjádření, nachází vhodnou formu
prezentace
• chápe vztahy části, celku , proporce, světla a stínu
Průřezová témata

- čas a prostor
- beseda - kubismus, fauvismus
- zátiší
- kostra

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
TMS

4. Koláž
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vnímá světlo a stín,barevnost, rozvrstvení hmoty,detaily

- společenské vztahy
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5.7.2 Výtvarná výchova

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Domácnost

VČP

8. ročník
Principy stolování a společenského
chování
Občanská výchova
Hledání společenství

5. Plenéry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vidí kompozičně zajímavé obrazy kolem sebe

- plenéry
- beseda - umění 20. století

• vnímá prostředí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, P

1. Malba s kresba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• volně pracuje s vizuálně obrazovými materiály, kombinuje je

- zobrazení přírodních forem
- krystaly - abstrakce

• interpretuje svou práci,hodnotí ji v souvislosti s jinými
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

K

9. ročník
Co už víme o světle

2. Akvarel
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje povahu materiálu
• porozumí novým formám výtvarného umění
• interpretuje svou práci,hodnotí ji v souvislosti s jinými
• interpretuje obrazná vyjádření, která vychází z osobních poznatků
výtvarného umění

Průřezová témata

- akvarel - technika
- listy
- kresba v prostoru
- šrafura a stínování
- draperie
- zobrazení moderních architektonických celků (perspektiva nárožní)
- beseda - současné výtvarné umění 20. století
- abstrakce
- da- da
- akční malba
- pop- art
- konceptuální umění

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
OES
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5.7.2 Výtvarná výchova

9. ročník

3. Portrét
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje subjektivitu

- portrét – hlava spolužáka

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SaS

4. Písmo – prostorově (plakát)
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje subjektivitu

- písmo – prostorově (plakát)
- řešení plochy

• porovnává různé interpretace obrazného vyjádření, vysvětluje
osobní postoje
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
TMS

5. Koláž
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje subjektivitu

- ilustrace – koláž
- architektonické objekty

• umí odlišit vkusné a kýč
• posuzuje účinky obrazného vyjádření, nachází vhodnou formu
prezentace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
K
KaK

6. Plenéry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí odlišit vkusné a kýč
Průřezová témata

- plenéry
- frotáže
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Kopie obrazu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí odlišit vkusné a kýč

- kopie obrazu

• porovnává různé interpretace obrazného vyjádření, vysvětluje
osobní postoje
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.8 Člověk a zdraví

5.8 Člověk a zdraví
Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno
mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního
prostředí, bezpečí člověka atd. 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 vzdělávání.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby
chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací
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. Žáci se
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si
dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou
míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních
hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v
základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o
problematiku zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v
modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s
tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno
kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později
přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se
zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i Zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti
Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do
života školy.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho
zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a
být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a
jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných
situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i
vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv
dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru
zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální
výchova.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje
na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků
konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž
smyslem je schopnost samostatně 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, dobře
zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá
diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich
korekce v běžných i specifických formách pohybového učení. Nedílnou součástí tělesné výchovy se stávají
korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné
výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou
kontraindikací jejich oslabení.
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky
k:
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z
činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního
jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje
a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů
rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst
souvisejících s preventivní ochranou zdraví
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním
úsilím atd.
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr
partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole
i v obci
Povinná časová dotace :
1. stupeň - 10 hodin - Tělesná výchova
2. stupeň - 10 hodin - 8 hodin Tělesná výchova, 1 hodina Výchova ke zdraví a 1 hodina integrovaný předmět
Člověk a ochrana zdraví

5.8.1 Výchova ke zdraví
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

5. ročník

1

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Výchova ke zdraví
-----------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku v časové dotaci 1 hodinu týdně.
V 8. ročníku čerpá časovou dotaci v rozsahu 1 hodiny v rámci integrovaného vyučovacího předmětu: Člověk
a ochrana zdraví.
Vzdělávání v předmětu Výchova ke zdraví směřuje k:
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody a k vnímání radostných prožitků
z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
Dále je zaměřeno:
- na preventivní ochranu zdraví
- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky
- na dovednosti odmítat škodlivé látky
- předcházení úrazům
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- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování
- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka
- skupinová práce s využitím pracovních listů, odborné literatury, populárně naučné literatury, encyklopedií
a časopisů
- samostatná práce žáků
- práce na PC, vyhledávání dat
- krátkodobé projekty
- účast na výchovně vzdělávacích akcích
- pravidelná účast na Dnech otevřených dveří OS Diacel
Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající. chování
- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání ve
specifických rolích a situacích
- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i politické
reklamy
- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí
- EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické myšlení,…
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
2.1. Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k
- efektivnímu učení
- vyhledávají, třídí informace a využívají je v procesu učení
- vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
- plánují, organizují a řídí vlastní učení
Učitel
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům sami žáci
- sleduje při hodině pokrok všech žáků
2.2. Kompetence k řešení problémů
Žáci
- vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují
způsob jejich řešení
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
- klade otevřené otázky
- ukazuje žákům cestu ke správnému řešení prostřednictvím jejich chyb
- podněcuje žáky k argumentaci
2.3. Kompetence komunikativní
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- osvojí si kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuze
- uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy
Učitel
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
2.4. Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
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Učitel
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
2.5. Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
2.6. Kompetence pracovní
Žáci
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- mohou využít práce na PC pro hledání informací
- využívají znalostí v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel
- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích

6. ročník
1 týdně, P

1. Vztahy mezi lidmi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a
pozitivní komunikaci a kooperaci
• chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším
společenství (v rodině, komunitě)
• uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování
• vysvětlí role členů komunity (rodiny, šk. třídy, spolku)
• uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska
prospěšnosti zdraví

- vztahy mezi lidmi
Vztahy ve dvojici:
- kamarádství, přátelství, láska
- partnerské vztahy
- manželství a rodičovství
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity:
- rodina
- škola
- skupina vrstevníků
- zájmová skupina, spolek
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PL
MV
Ko
MuV
LV

2. Změny v životě člověka a jejich reflexe
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním
a sociálním zdravím
• vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví
• dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich
osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
• 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
• optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a
kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
• v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých
lidí přijímá zodpovědnost za bezpečné sexuální chování
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví
Průřezová témata

Změny v životě člověka a jejich reflexe:
- dětství
- puberta
- dospívání
- tělesné, duševní a společenské změny
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví:
- předčasná sexuální zkušenost
- těhotenství a rodičovství mladistvých
- poruchy pohlavní identity

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

SRaSO

8. ročník

PH

Dospívání

3. Zdravý způsob života a péče o zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
• dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí
Průřezová témata

- zdravý způsob života a péče o zdraví

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

ZPŽ

7. ročník

VČP

Pohyb tělesa
Síla

MeV

Posuvné účinky síly. Pohybové
zákony
9. ročník

KČPPMS
IVMSR

Bezpečné zacházení s elektrickými
zařízeními

4. Výživa a zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
• uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami,
• svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc

Výživa a zdraví:
- zásady zdravého stravování
- vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví
- poruchy příjmu potravy
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Pracovní výchova

E

6. ročník

VČP

Základní způsoby úpravy pokrmů za
studena
Potraviny

VMEGS
ES

5. Tělesná a duševní hygiena
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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
• projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech, – v případě
potřeby poskytne adekvátní první pomoc
Průřezová témata

Tělesná a duševní hygiena:
- zásady osobní, intimní hygieny
- zásady duševní hygieny
- otužování
- význam pohybu pro zdraví

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PH
SRaSO

6. Režim dne
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
Průřezová témata

- režim dne

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva

Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy:
- bezpečné způsoby chování
- nemoci přenosné pohlavním stykem HIV/AIDS, hepatitida
- zdravotní preventivní a lékařská péče

• je si vědom nebezpečí

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
6. ročník
Jednobuněčné organismy

8. Ochrana člověka za mimořádných událostí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná zásady bezpečného jednání při vyhlášení všeobecné
evakuace obyvatelstva

Ochrana člověka za mimořádných událostí
Živelné pohromy, terorismus
Odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů
(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě)
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

ŽP

6. ročník

VČP

Elektrický obvod
9. ročník

VDO

Bezpečné zacházení s elektrickými
zařízeními

OOSS

5.8.2 Tělesná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

2

2

2

2

2

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

2

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu – Tělesná výchova - 1. stupeň
-------------------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 1. – 5. ročníku.
Důraz je kladen na činnosti ovlivňující zdraví, činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností a činností
podporujících pohybové učení. Žáci mají poznat vlastní pohybové možnosti a zájmy a zároveň poznat účinky
pohybu na tělesnou zdatnost a jejich duševní a sociální pohodu.
Výuka probíhá ve 2 tělocvičnách, na hřišti, v přírodě, ve 2. a 3. ročníku je zařazen plavecký výcvik v bazénu.
Dále je dle možností zařazováno do výuky bruslení na zimním stadionu či rybníku.
Žáci cvičí jednotlivě, ve dvojicích, ve skupinách, celá třída nebo probíhají různé turnaje mezi třídami (popřípadě
probíhají soutěže či závody mezi školami nebo ve spolupráci s DDM).
V předmětu kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizujeme části obsahů průřezových témat:
- Osobnostní a sociální výchova
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Environmentální výchova
- Multikulturní výchova
-------------------------------------------------------------------Charakteristika předmětu – Tělesná výchova - 2. stupeň
-------------------------------------------------------------------Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. Součástí
výuky žáků 7. ročníku je lyžařský výcvik.
Vzdělávání je zaměřeno na:
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené pobytem ve škole
- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim
předcházet nebo je řešit
Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO – angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování
- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti poznávání, sebepoznávání,
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poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy
- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí
- MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu
2. Strategie rozvoje klíčových kompetencí
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:
2.1 Kompetence k učení
- umožňujeme žákům podle jejich individuálních předpokladů zvládnout jednotlivé pohybové činnosti
samostatně nebo ve skupině
- žáci se učí postupovat od spontánní k řízené a výběrové činnosti
- učí se samostatně organizovat některé hry a soutěže, učí se při nich realizovat vlastní nápady
- žáci se zúčastňují sportovních soutěží
- učí se manipulaci se sportovním nářadím a náčiním
2.2 Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky schopnosti samostatně ohodnotit svoji zdatnost a zapojit se do různých soutěží (starší je připravují
pro mladší)
- vedeme děti, aby s podílely na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení soutěží
- jsou zařazovány netradiční aktivity, hry a práce s netradičním náčiním
- díky programu Comenius děti poznávají pohybové aktivity dětí z jiných států
2.3 Kompetence komunikativní
- učí se základní tělocvičné názvosloví, smluvené signály, povely, pokyny
- vedeme je k vhodné komunikaci mezi spoluhráči, soupeři a komunikaci s učitelem
- učíme děti obhájit svůj vlastní názor, ale i poslouchat ostatní
- podporujeme přátelské vztahy při turnajích mezi třídami
- seznamujeme se se sportovními hrami dětí z jiných států (Comenius)
2.4 Kompetence sociální a personální
- uvědomovat si vliv vlastního pohybu na zdraví
- používáme soutěže mezi skupinami – usilujeme o to, aby žáci dokázali sami střídat role ve skupině, důraz je
kladen na prožitek z pohybu
- vedeme je, aby dohodli pravidla hry či závodu, respektovali je a aby odmítali nesportovní chování, a vše co
dobré vztahy narušuje
2.5 Kompetence občanské
- stanovují se společná pravidla her, závodů a soutěží – respektují je
- učí se respektovat individuální pohybové nadání a diferencovat činnosti i hodnocení
- respektovat zdravotní oslabení některých dětí
- při TV v přírodě se chovat ekologicky, zodpovědně k přírodě
2.6 Kompetence pracovní
- žáci používají bezpečné sportovní náčiní a nářadí v tělocvičnách, na hřištích, v bazénu a zároveň je úmyslně
neničí
- chrání zdraví své i druhých
- všichni se aktivně zapojují do přípravy nářadí nebo náčiní a jejich uklízení
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1. ročník

1. ročník
2 týdně, P

1. Bezpečnost při pohybových aktivitách ve třídě a škole
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamuje se se zásadami bezpečného jednání při pohybových
aktivitách
• respektuje zdravotní handicap
Průřezová témata

- bezpečnost při pohybových aktivitách ve třídě a škole

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Cvičení během dne, význam pohybu v přírodě a bezpečnost, hygienické návyky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• snaží se dodržovat pravidla bezpečnosti

- cvičení během dne, význam pohybu v přírodě a bezpečnost,
hygienické návyky,

• ví o významu sportu pro život
• je veden ke správnému držení těla, dýchání, hygieně při
sportování
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Možné úrazy – prevence a jak se zachovat
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• snaží se dodržovat pravidla bezpečnosti
Průřezová témata

- možné úrazy – prevence a jak se zachovat

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Základní tělocvičné pojmy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamuje se s přípravou na sportovní činnost

- základní tělocvičné pojmy

• učí se užívat základní tělocvičné pojmy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
1. ročník
Počítání do dvaceti
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1. ročník

5. Pohybové hry: soutěže s dostupným nářadím a pomůckami
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spolupracuje při týmových hrách a respektuje pravidla her i soutěží
v družstvech
Průřezová témata

- pohybové hry: soutěže s dostupným nářadím a pomůckami

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Základy gymnastických a akrobatických prvků
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• je seznamován s názvy tělocvičných nářadí a náčiní
Průřezová témata

- základy gymnastických a akrobatických prvků

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Průpravná a relaxační cvičení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamuje se s přípravou na sportovní činnost
Průřezová témata

- průpravná a relaxační cvičení

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

8. Jednoduchá rytmická cvičení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se jednoduché pohybové činnosti
Průřezová témata

- jednoduchá rytmická cvičení

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
1. ročník
Práce s textem

9. Atletika: rychlý běh, skoky, hody
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• reaguje na smluvené povely a signály

- atletika: rychlý běh, skoky, hody

• seznamuje se s měřením výkonnosti některých sportovních
výkonů
• učí se technikám skoků,hodů míčem, je seznámen a snaží se
rozumět druhům běhů a skoků
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
1. ročník
Jednotky
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1. ročník

10. Míčové hry: nácvik hodů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se technikám skoků,hodů míčem, je seznámen a snaží se
rozumět druhům běhů a skoků
• je veden k fair play
Průřezová témata

- míčové hry: nácvik hodů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
1. ročník
Jednotky

11. Zjednodušená pravidla některých míčových her
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spolupracuje při týmových hrách a respektuje pravidla her i soutěží
v družstvech
• pojmenuje míčové hry

- zjednodušená pravidla některých míčových her

• je veden k fair play
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

12. Bezpečnost při přesunu na cvičení v přírodě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vím o bezpečnosti na silnici
Průřezová témata

- bezpečnost při přesunu na cvičení v přírodě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

13. Pohyb v přírodě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spolupracuje při týmových hrách a respektuje pravidla her i soutěží
v družstvech
Průřezová témata

- pohyb v přírodě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

14. Smluvené povely
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• reaguje na smluvené povely a signály
Průřezová témata

- smluvené povely

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
1. ročník
Počítání do dvaceti
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1. ročník

15. Slušné a ohleduplné chování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• snaží se dodržovat pravidla bezpečnosti

- slušné a ohleduplné chování

• respektuje zdravotní handicap
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

16. Organizace TV ve škole
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamuje se s přípravou na sportovní činnost
Průřezová témata

- organizace Tv ve škole

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

17. Pravidla soutěží
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spolupracuje při týmových hrách a respektuje pravidla her i soutěží
v družstvech
• je veden k fair play
Průřezová témata

- pravidla soutěží

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
2 týdně, P

1. Příprava ke sportovnímu výkonu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou

- příprava ke sportovnímu výkonu
- příprava organismu ,zdravotně zaměřené činnosti

• zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. Cvičení během dne
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
• dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění
cviků
• dbá na správné dýchání

- cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
- jednoduché tanečky, základy estetického pohybu

• zná kompenzační a relaxační cviky
• zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Prvouka
2. ročník
Člověk a jeho zdraví

3. Tělocvičné pojmy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových
činností, tělocvičného nářadí a náčiní
• zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
Průřezová témata

- tělocvičné pojmy-komunikace v TV

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Bezpečnost při sportování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě
• zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci
činnosti
• používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv

- bezpečnost při sportování

• jedná v duchu fair-play
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Základy sportovních her
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech
a soutěžích
• zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
Průřezová témata

- základy sportovních her-míčové hry a pohybové hry ,pohybová
tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
2. ročník
Slovní úlohy
Geometrie
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2. ročník

6. Organizace při TV
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná a dodržuje základní pravidla her

- organizace při TV,pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností –her a soutěží, zásady jednání a chování

• je schopen soutěžit v družstvu
• je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Základy atletiky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se techniku hodu kriketovým míčkem

- základy atletiky- rychlý běh,skok do dálky,hod míčkem,rozvoj
různých forem rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti a koordinace
pohybu

• učí se nízký start
• zná princip štafetového běhu
• nacvičí skok do dálky
• účastní se atletických závodů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
2. ročník
Počítání do dvaceti
Slovní úlohy

8. Základy gymnastiky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.

- základy gymnastiky -cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly

• provádí jednoduchá cvičení na žebřinách
• umí skákat přes švihadlo
• dokáže podbíhat dlouhé lano
• provádí cvičení na lavičkách
• provádí přetahy a přetlaky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. Vztah ke sportu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost,
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti
• učí se respektovat zdravotní handicap

- vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play

• zná význam sportování pro zdraví
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
2 týdně, P

1. Hygiena a bezpečnost při TV
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák si uvědomuje důležitost pohybových činností pro zdraví a
využívá nabízené příležitosti
• reaguje na povely pořadových cvičení
Průřezová témata

- hygiena a bezpečnost při TV, pohybový režim žáků, délka
a intenzita pohybu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Akrobacie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dbá na správné držení těla a dýchání při provádění cviků i dalších
činnostech
Průřezová témata

- akrobacie: průprava na seskoky, kotouly, rovnováhu, přeskoky,
stoje na rukou

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dbá na správné držení těla a dýchání při provádění cviků i dalších
činnostech
• dodržuje pravidla bezpečnosti na všech sportovištích
Průřezová témata

- atletika: překážkový běh,skok daleký, chůze, běh, nízký
a polovysoký start, běh na 50m, individuální tempo na 1 min., hod
míčkem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
3. ročník
Počítání v oboru do sta
Počítání v oboru do tisíce
Jednotky délky a času

4. Gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje pravidla bezpečnosti na všech sportovištích
• užívá základní tělocvičné pojmy a zásady pohybové hygieny

- gymnastika: cvičení s dostupným nářadím a náčiním v souvislostí
s akrobatickou přípravou (švihadla, kruhy, lavičky, žebřiny, žíněnky,
tyč)

• respektuje zdravotní indispozice a handicap spolužáků i ostatních
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
3. ročník
Jednotky délky a času
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3. ročník

5. Pravidla míčových her
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná zjednodušená pravidla sportů a soutěží

- zjednodušená pravidla některých míčových her, nácvik přihrávek,
driblingu, hodu na koš

• spolupracuje v týmu a jedná fair play
• rozlišuje míče na různé míč. hry, snaží se dohodnout na
spolupráci, pozná porušení pravidel a jejich následky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
3. ročník
Počítání v oboru do sta

6. Rytmika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zajímá se o cvičení s hudbou
Průřezová témata

- rytmika: základní taneční kroky, cvičení při hudbě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
3. ročník
Počítání v oboru do sta
Jednotky délky a času

7. Kurz plavání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná a respektuje pokyny instruktorů při plaveckém výcviku

- kurz plavání

• nebojí se vody, ale dbá bezpečnosti při vodních sportech
• zvládá jeden plavecký způsob, je seznamován s prvky
sebezáchrany a pomoci tonoucímu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

8. Olympijské hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák si uvědomuje důležitost pohybových činností pro zdraví a
využívá nabízené příležitosti
Průřezová témata

- co to jsou Olympijské hry
- olympijská myšlenka a ideály

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. Sportovní časopisy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná zjednodušená pravidla sportů a soutěží
Průřezová témata

- sportovní časopisy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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4. ročník

4. ročník
2 týdně, P

1. Bezpečnost, hygiena, pořadová cvičení,pohybové hry, atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje pravidla bezpečného chování při přechodu do tělocvičny,
na hřiště či stadion,dále v šatnách i tělocvičně
• dodržuje základy hygieny (převléká se,vyměňuje si cvič.úbor,
umyje se po hodině tělesné výchovy)
• zvládá základní pohybovou přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
• hodnotí kvalitu pohybové činnosti
• reaguje na pokyny k vlastním chybám
• snaží se pomáhat spolužákům (při nezdaru podpoří,neposmívá
se)
• dohodne se na spolupráci v družstvu,snaží se všechny hráče
zapojit, méně šikovné respektovat a povzbuzovat
• je samostatný (á)

- seznámení s tělocvičnou,hřištěm,šatnami
- bezpečnost
- převlékání a hygiena
- nástup
- pořadová cvičení
- kondiční cvičení
- relaxační cvičení
- cvičení na stanovišti
- pohybové hry a štafetové soutěže
- průpravná atletická cvičení
- rychlý běh na krátkou trať
- vytrvalostní běh,běh přírodním terénem,překážkový běh
- skok do dálky s rozběhem
- hod míčkem horním obloukem (na dálku a na cíl)
- hry v přírodě

• má radost z přirozeného pohybu
• dodržuje pravidla her a soutěží
• udržuje pořádek v tělocvičně,nářaďovně
• chápe význam správného držení těla ve stoji i v sedu
• rozvíjí pracovní a branné dovednosti a chápe význam i účelnost
dobré tělesné a branné zdatnosti
• chápe základy úrazové zábrany a její uplatňování
• dbá pokynů vyučujícího a dodržuje bezpečnost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
4. ročník
Geometrie

2. Zimní sporty, rytmická gymnastika a tanec, akrobacie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojí si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu
• zvládá osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových
předpokladů
• umí se dohodnout na spolupráci v družstvu
• chová se ohleduplně ke spolužákům,jedná v duchu fair-play
• uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla
• dodržuje pravidla bezpečného chování
• zvládá projev přirozené radosti z pohybu
• užívá osvojené tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence
• s pomocí učitele vede jednoduchou rozcvičku
• je schopen uklidnit organismus po ukončení činnosti
• upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

- bruslení
- jednoduché hry na ledě
- sáňkování,bobování
- zimní turistika
- hry v přírodě
- zdokonalování estetického pohybového projevu
- rytmické cítění,rytmizovaná chůze,běh
- krok poskočný, přísunný, cval stranou
- nácvik jednoduchého tance s využitím polkového kroku,mazurky
- osvojení speciální obratnosti,kloubní pohyblivosti,pružnosti
- kotouly vpřed,vzad
- šplh na tyči
- cvičení s plnými míči
- akrobacie
- žebřiny
- švihadla
- seskoky z vyšší podložky

• zkouší jednoduché pohybové improvizace na hudební předlohu s
uplatněním zvládnuté techniky pohybu-lze i s použitím náčiní
• zkouší volnou dětskou taneční improvizaci
• dbá pokynů vyučujícího
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Kondiční cvičení,míčové hry, turistika, atletika, plavání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových
předpokladů
• upevňuje si volní jednání pro zlepšení pohybové
dovednosti,dodržuje pravidla her a soutěží
• jedná v duchu fair-play
• dokáže se dohodnout na spolupráci v družstvu
• pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na
ně reaguje
• uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech
ve známém prostředí
• osvojí si zásady bezpečného pohybu a organizaci her v terénu
• projevuje v souladu s činností,vlastními předpoklady,úspěchem či
neúspěchem přiměřenou radost,samostatnost,odvahu a vůli po
zlepšení
• zařazuje získané dovednosti do svého denního režimu
• zná zákl.pravidla 1.pomoci při drobném zranění v přírodě
• pohybuje se v přírodě podle turistických nebo předem známých
značek za cílem
• zkouší základy štafetového běhu

- lavičky-běh,chůze,přeskok
- žebřiny-vystupování, sestupování
- cvičení s použitím bedny - prolézání, probíhání jednotlivých dílů,
přeskoky
- šplh - tyč
- míčové hry - vybíjená, kopaná, přehazovaná
- kondiční hry, soutěže - plné míče,vytrvalost,běh s lehkým
předmětem
- slalomové dráhy
- osvojení herních pravidel
- pochopení významu kolektivní spolupráce
- nadhazování,chytání míče
- přihrávka trčením obouruč
- vrchní přihrávka jednoruč
- zásady bezpečného pohybu a organizace her v přírodě
- odhad vzdálenosti
- rychlý běh
- vytrvalostní běh
- základy štafetového běhu
- běh terénem přes přírodní i umělé překážky
- skok daleký
- hod míčkem
- běžecká abeceda

• dbá pokynů vyučujícího
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Dopravní výchova-samostatný blok
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládají pravidla silničního provozu, orientují se v dopravních
značkách, bezpečně překonávají vzdálenost z domova do školy

Průřezová témata

Dopravní výchova
- čtyřhodinový kurz organizovaný ve dvou blocích na dopravním
hřišti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
2 týdně, P
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5. ročník

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá základní přípravu organismu na pohybovou aktivitu
• zvládá protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
• respektuje zdravotní handicap

- příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži
- napínací a protahovací cvičení
- cvičení během dne, kondiční formy cvičení pro děti
- technika dýchání při sportu
- bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
- pravidla chování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě a ve vodě

• dbá na správné držení těla při různých činnostech v průběhu
celého dne i na provádění cviků samotných, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
• dbá na správné dýchání
• zná kompenzační a relaxační cviky
• uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí
• zná význam sportování pro zdraví
• respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
SaS
SRaSO
MuV
LV

2. Pohybové hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spolupracuje při pohybových činnostech a soutěžích, vytváří
varianty osvojených pohybových her
• objektivně zhodnotí kvalitu vlastní pohybové činnosti i činnosti
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti
• zná pravidla přehazované, vybíjené, malé kopané , florbalu a řídí
se jimi
Průřezová témata

- pravidla přehazované, vybíjené, malé kopané, florbalu
- první pomoc
- bezpečnost při sportování
- základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová
tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení
- organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových her

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV

Matematika

Ko

5. ročník

KaK

Zlomky

3. Sportovní hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná základy míčových her a manipulace s míčem

- přihrávky jednoruč a obouruč, driblink
- střelba na koš
- druhy míčů
- spolupráce v družstvu

• zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
• umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a
dodržovat ji
• je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i pro družstvo
• pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na
ně reaguje
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
MV
Ko
KaK
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5. ročník

4. Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se se základy atletických disciplín – běh, skok do dálky,
hod míčkem
• účastní se atletických závodů
Průřezová témata

- základy atletiky - rychlý, vytrvalostní a štafetový běh, skok do dálky,
technika skoku z místa, hod míčkem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
5. ročník
Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času
Desetinná čísla

5. Cvičení na nářadí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí šplhat na tyči

- šplh na tyči
- napojované kotouly, kotouly vpřed a vzad s různým zakončením,
stoj na hlavě, na rukou
- přitahování do výše čela na hrazdě,výmyk
- správná technika odrazu z můstku, výskok do kleku a dřepu,
roznožka, skrčka
- cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti
- vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play

• seznámí se se základy gymnastiky
• zvládne základy akrobacie
• nacvičuje základní cviky na hrazdě
• seznámí se se správnou technikou přeskoku
• zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí kruhy,lavička,švédská bedna,žebřiny
• provádí kondiční cvičení s plnými míči a jiným náčiním
• projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost,
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti
• dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Pohybové učení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná a užívá základní tělocvičné názvosloví – názvy pohybových
činností, tělocvičného nářadí a náčiní
• rozumí povelům pořadových cvičení a adekvátně na ně reaguje

- tělocvičné pojmy - komunikace v TV
- použití povelů v hodinách TV
- využití pravidel při hrách

• cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
• zná smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti a
vhodně na ně reaguje
• používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

6. ročník
2 týdně, P

1. Chlapci - Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
• zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• užívá osvojované názvosloví v praxi
• sleduje výkony pohybové činnosti a naměřená data, eviduje je a
vyhodnotí, podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

Atletika:
- běh vytrvalostní na 3 000 m, 1 500 m, 12 min
- běh 60 m – nízký start
- skok daleký – další techniky
- skok vysoký – zlepšování techniky flopu
- hod kriketem
- štafety

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

6. ročník

SaS

Měření fyzikálních veličin

MV

2. Chlapci - Gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě, koze
• dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
• při cvičení uplatní svůj fyzický fond
• zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
• posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

Gymnastika:
- akrobacie – přemet stranou, kotoul vpřed
- hrazda – výmyk, sešin, přešvihy
- koza našíř – roznožka, skrčka
- šplh
- rytmická a kondiční gymnastika – polkový krok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OSŠ

3. Chlapci - Úpoly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá správnou techniku

Úpoly:
– střehové postoje, pády stranou, vzad

• samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES
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6. ročník

4. Chlapci - Sportovní hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech,dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
• naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlavní, ochranu přírody při sportu
• dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
Průřezová témata

Sportovní hry
- vybíjená, kopaná (dovednosti s fotbal. míčem + pravidla fotbalu)

přesahy do učebních bloků:

MuV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

KD

7. ročník

LV

Posuvné účinky síly. Pohybové
zákony

5. Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz) v náročnějším terénu do 25 km
Průřezová témata

- turistika a pobyt v přírodě uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na
turisticko branném výletu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
VČP
MeV
IVMSR

6. Chlapci - Bruslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry,osvojené
dovednosti umí uplatnit i při hře LH
Průřezová témata

- bruslení – jednoduchý skok,
- lední hokej

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Chlapci - Význam pohybu pro zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Průřezová témata

- význam pohybu pro zdraví

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

8. Chlapci - Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. Dívky - Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
• zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• užívá osvojované názvosloví v praxi
• sleduje výkony pohybové činnosti a naměřená data, eviduje je a
vyhodnotí, podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

Atletika:
- běh vytrvalostní na 1 500 m
- běh 60 m - nízký start
- skok daleký – další techniky
- skok vysoký – zlepšování techniky flopu
- hod kriketem
- štafety

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

6. ročník

SaS

Měření fyzikálních veličin

MV

10. Dívky - Gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě, koze
• dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
• při cvičení uplatní svůj fyzický fond
• posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

Gymnastika
- akrobacie, přemet stranou, kotoul vpřed
- hrazda – výmyk, sešin, přešvihy
- koza našíř – roznožka, skrčka
- kladina – chůze, obraty
- šplh

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OSŠ

11. Dívky - Rytmická a kondiční gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
Průřezová témata

- rytmická a kondiční gymnastika – polkový krok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

12. Dívky - Úpoly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá správnou techniku

Úpoly:
- střehové postoje, pády stranou, vzad

• samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

13. Dívky - Sportovní hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
• naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlavní, ochranu přírody při sportu
• dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
Průřezová témata

Sportovní hry
- vybíjená, přehazovaná (pravidla + základní dovednosti s míčem)

přesahy do učebních bloků:

MuV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

KD

7. ročník

LV

Posuvné účinky síly. Pohybové
zákony

14. Dívky - Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a
přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km
Průřezová témata

Turistika a pobyt v přírodě - uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na
turisticko branném výletu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
VČP
MeV
IVMSR

15. Dívky - Bruslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry
Průřezová témata

Bruslení – jednoduchý skok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

16. Dívky - Význam pohybu pro zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Průřezová témata

- význam pohybu pro zdraví

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

17. Dívky - Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
2 týdně, P

1. Chlapci - Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
• zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• užívá osvojované názvosloví v praxi
• sleduje výkony pohybové činnosti a naměřená data, eviduje je a
vyhodnotí, podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

Atletika:
- běh vytrvalostní na 3 000 m, 1 500 m, 12 min
- běh 60 m – nízký start
- skok daleký – další techniky
- skok vysoký – zlepšování techniky flopu
- hod kriketem
- štafety

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

7. ročník

SaS

Pohyb tělesa

MV

2. Chlapci - Gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě, koze
• dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
• při cvičení uplatní svůj fyzický fond
• zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
• posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

Gymnastika:
- akrobacie – přemet stranou, kotoul vpřed
- hrazda – výmyk, sešin, přešvihy
- koza našíř – roznožka, skrčka
- šplh
- rytmická a kondiční gymnastika – polkový krok

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

OSŠ

7. ročník
Otáčivé účinky síly
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7. ročník

3. Chlapci - Úpoly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá správnou techniku

Úpoly:
- střehové postoje, pády stranou, vzad

• samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VMEGS
ES

4. Chlapci - Sportovní hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech,dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlavní, ochranu přírody při sportu
• zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
• dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
Průřezová témata

Sportovní hry:
- vybíjená, kopaná a basketbal ( pravidla + základní dovednosti
s basketbalovým míčem)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
KD
LV

5. Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz), v náročnějším terénu do 25 km
Průřezová témata

- turistika a pobyt v přírodě - uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na
turisticko branném výletu

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

VČP

8. ročník
Teplo. Práce. Výkon

MeV

7. ročník

IVMSR

Tření

6. Chlapci - Bruslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry,osvojené
dovednosti umí uplatnit i při hře LH
• zvládá základní techniky sjezdového a běžeckého lyžování

Bruslení
- jednoduchý skok
- lední hokej
Lyžování - týdenní LVVZ

• dodržuje bezpečnost a pokyny při lyžování
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Tření
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7. ročník

7. Chlapci - Význam pohybu pro zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

- význam pohybu pro zdraví

• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
Ko

8. Chlapci - Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. Dívky - Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
• zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• užívá osvojované názvosloví v praxi
• sleduje výkony pohybové činnosti a naměřená data, eviduje je a
vyhodnotí, podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

Atletika:
- běh vytrvalostní na 1 500 m
- běh 60 m – nízký start
- skok daleký – další techniky
- skok vysoký – zlepšování techniky flopu
- hod kriketovým míčkem
- štafety

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

RSP

7. ročník

SaS

Pohyb tělesa

Ko

10. Dívky - Gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě, koze
• dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
• při cvičení uplatní svůj fyzický fond
• posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

Gymnastika:
- akrobacie, přemet stranou, kotoul vpřed
- hrazda – výmyk, sešin, přešvihy
- koza našíř – roznožka, skrčka
- kladina – chůze, obraty
- šplh

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

OSŠ

7. ročník
Otáčivé účinky síly
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7. ročník

11. Dívky - Rytmická a kondiční gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
Průřezová témata

- rytmická a kondiční gymnastika – polkový krok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

12. Dívky - Úpoly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá správnou techniku

- úpoly – střehové postoje, pády stranou, vzad

• samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

13. Dívky - Sportovní hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlavní, ochranu přírody při sportu
• zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
• dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
Průřezová témata

- sportovní hry – vybíjená, přehazovaná (pravidla + základní
dovednosti s míčem)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV
KD
LV

14. Dívky - Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a
přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km
Průřezová témata

- turistika a pobyt v přírodě – uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na
turisticko branném výletu

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

VČP

8. ročník
Teplo. Práce. Výkon

MeV

7. ročník

IVMSR

Tření
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7. ročník

15. Dívky - Bruslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry

- bruslení – jednoduchý skok
- lyžování - lyžařský kurz

• zvládá základní techniky sjezdového a běžeckého lyžování
• dodržuje bezpečnost a pokyny při lyžování
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Tření

16. Dívky - Význam pohybu pro zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Průřezová témata

- význam pohybu pro zdraví

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
Ko

17. Dívky - Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
2 týdně, P

1. Chlapci - Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
• zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• užívá osvojované názvosloví v praxi

Atletika:
- běh vytrvalostní na 3 000 m, 1 500 m, 12 min,
- terén 20 min, běh 60 m – nízký start
- skok daleký – další techniky (závěsná technika)
- skok vysoký – zlepšování techniky flopu
- vrh koulí – zlepšování techniky, 4 kg

• sleduje výkony pohybové činnosti a naměřená data, eviduje je a
vyhodnotí, podílí se na jejich prezentaci
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SaS
MV

2. Dívky - Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
• zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• užívá osvojované názvosloví v praxi
• sleduje výkony pohybové činnosti a naměřená data, eviduje je a
vyhodnotí, podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

Atletika:
- běh vytrvalostní na 1 500 m, terén 20 min
- běh 60 m – nízký start
- skok daleký – další techniky (závěsná technika)
- skok vysoký – zlepšování techniky flopu
- vrh koulí – zlepšování techniky, 3 kg
- štafety

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SaS
MV

3. Chlapci - Gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě, koze
• dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
• při cvičení uplatní svůj fyzický fond
• posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

Gymnastika:
- akrobacie – přemet stranou, stoj, kotouly s obměnami
- hrazda – přešvihy, sešin, podmet, výmyk
- bedna našíř – skrčka
- roznožka s oddáleným odrazem
- šplh

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Dívky - Gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě, koze
• dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
• při cvičení uplatní svůj fyzický fond
• posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

Gymnastika:
- akrobacie – přemet stranou, stoj, kotouly s obměnami
- hrazda - přešvihy, sešin, podmet, výmyk
- roznožka s oddáleným odrazem
- bedna našíř – skrčka
- kladina – chůze, obraty
- šplh

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Chlapci - Rytmická a kondiční gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
Průřezová témata

- rytmická a kondiční gymnastika – polkový krok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
8. ročník
Pohybová a polohová energie
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8. ročník

6. Dívky - Rytmická a kondiční gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
Průřezová témata

- rytmická a kondiční gymnastika – polkový krok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
8. ročník
Pohybová a polohová energie

7. Chlapci - Úpoly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá správnou techniku

Úpoly:
- střehové postoje, pády stranou, vzad

• samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

8. Dívky - Úpoly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá správnou techniku

Úpoly:
- střehové postoje, pády stranou, vzad

• samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. Chlapci - Sportovní hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplaňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech,dokáže řídit
sportovní utkání svých vrstevníků
• naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlavní, ochranu přírody při sportu
• zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
• dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora

Sportovní hry – kopaná, basketbal
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

OOSS

8. ročník
Pohybová a polohová energie

VMEGS
ES
MuV
KD
LV
MeV
PRT

10. Dívky - Sportovní hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplaňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech,dokáže řídit
sportovní utkání svých vrstevníků
• naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlavní, ochranu přírody při sportu
• zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
• dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
Průřezová témata

Sportovní hry – volejbal (podání, přihrávky obouruč vrchem, nácvik
smeče)
pravidla košíkové („hoď a běž“ postup. útok, útoč. systémy, osobní
obrana)

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

OSŠ

8. ročník
Pohybová a polohová energie

VMEGS
ES
MuV
KD
LV
MeV
PRT

11. Chlapci - Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a
přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km
Průřezová témata

Turistika a pobyt v přírodě – uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na
turisticko branném výletu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
VČP
MeV
IVMSR

12. Dívky - Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a
přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km

Turistika a pobyt v přírodě – uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na
turisticko branném výletu
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5.8.2 Tělesná výchova

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
VČP
MeV
IVMSR

13. Chlapci - Bruslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry

Bruslení
- jednoduchý skok
- lední hokej

• osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

14. Dívky - Bruslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry
Průřezová témata

Bruslení – jednoduchý skok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

15. Význam pohybu pro zdraví - chlapci i dívky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

- význam pohybu pro zdraví

• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

RSP

8. ročník

SaS

Hledáme svůj svět

MV

16. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí - chlapci i dívky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
Průřezová témata

- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

17. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - chlapci i dívky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu
• předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
2 týdně, P

1. Chlapci - Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
• zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• užívá osvojované názvosloví v praxi
• sleduje výkony pohybové činnosti a naměřená data, eviduje je a
vyhodnotí, podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

Atletika:
- běh vytrvalostní na 3 000 m, 1 500 m, 12 min, terén 20 min
- běh 60 m – nízký start
- skok daleký – další techniky
- skok vysoký – zlepšování techniky flopu
- vrh koulí – zlepšování techniky, 4 kg
- štafety

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SaS
MV

2. Dívky - Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
• zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• užívá osvojované názvosloví v praxi
• sleduje výkony pohybové činnosti a naměřená data, eviduje je a
vyhodnotí, podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

Atletika:
- běh vytrvalostní na 1 500 m, 12 min,terén 20 min
- běh 60 m – nízký start
- skok daleký – další techniky
- skok vysoký – zlepšování techniky flopu
- vrh koulí – zlepšování techniky, 3 kg
- štafety

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SaS
MV

3. Chlapci - Gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě, koze
• dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
• při cvičení uplatní svůj fyzický fond
• posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

Gymnastika
- akrobacie – přemet stranou, stoj, kotouly s obměnami
- hrazda – přešvihy, sešin, podmet, výmyk
- roznožka s oddáleným odrazem
- bedna našíř – skrčka
- šplh

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

4. Dívky - Gymnastika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě, koze
• dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
• při cvičení uplatní svůj fyzický fond
• posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

Gymnastika:
- akrobacie – přemet stranou, stoj, kotouly s obměnami
- hrazda – přešvihy, sešin, podmet, výmyk
- roznožka s oddáleným odrazem
- bedna našíř – skrčka
- kladina – chůze, obraty
- šplh

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Rytmická a kondiční gymnastika - chlapci a dívky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
Průřezová témata

- rytmická a kondiční gymnastika – polkový krok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Úpoly - chlapci a dívky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá správnou techniku

Úpoly – střehové postoje, pády stranou, vzad

• samostatně se připraví před pohybovou činnosti a ukonči ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Chlapci - Sportovní hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
• dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
• naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlavní, ochranu přírody při sportu
Průřezová témata

Sportovní hry – kopaná, košíková, nohejbal, flórbal

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OSŠ
VMEGS
ES
MuV
KD
LV
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9. ročník

8. Dívky - Sportovní hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
• dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
• naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlavní, ochranu přírody při sportu
Průřezová témata

Sportovní hry:
- košíková - “hoď a běž“, osobní obrana, postup. útok, útočný systém
- volejbal – podání, přihrávky obouruč, vrchem, nácvik smeče

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OSŠ
VMEGS
ES
MuV
KD
LV

9. Turistika a pobyt v přírodě – chlapci a dívky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a
přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km
Průřezová témata

Turistika a pobyt v přírodě – uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na
turisticko branném výletu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
VČP
MeV
IVMSR

10. Chlapci - Bruslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry,
osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH

Průřezová témata

Bruslení
- jednoduchý skok
- lední hokej

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

11. Dívky - Bruslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry
Průřezová témata

Bruslení – jednoduchý skok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
290

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.3 Člověk a ochrana zdraví

9. ročník

12. Význam pohybu pro zdraví - chlapci a dívky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

- význam pohybu pro zdraví

• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

13. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancií - chlapci a dívky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• samostatně se připraví před pohybovou činnosti a ukonči ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
Průřezová témata

- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

14. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu
• předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5.8.3 Člověk a ochrana zdraví
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

5. ročník

2+1

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Člověk a ochrana zdraví
--------------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Člověk a ochrana zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku v časové dotaci 3 hodiny
týdně. Jedná se o integrovaný předmět, který v sobě propojuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru
Přírodopis a Výchova ke zdraví.
Čerpá 1 hodinu povinné dotace ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, 1 hodinu povinné dotace ze vzdělávací
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oblasti Člověk a zdraví a 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Vzdělávání v předmětu Člověk a ochrana zdraví směřuje k:
- získávání základních podnětů pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování)
- poznávání sama sebe jako živé bytosti
- získávání základních poznatků o stavbě lidského těla a dědičnosti
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody a k vnímání radostných prožitků
z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- pochopení smyslu prevence i hloubku problémů spojených s nemocí a jiným poškozením zdraví
Vzdělání v předmětu je dále zaměřeno:
- na preventivní ochranu zdraví
- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky
- na dovednosti odmítat škodlivé látky
- na předcházení úrazům
- na získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování
- na upevnění návyků poskytovat základní první pomoc
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka
- skupinová práce s využitím pracovních listů, modelů, názorných pomůcek, odborné literatury, populárně
naučné literatury, encyklopedií a časopisů
- samostatná práce žáků
- práce na PC, využívání prostředků výpočetní techniky, výukových programů, vyhledávání dat
- krátkodobé projekty
Výuka probíhá v učebně Přírodopis. Pracovní řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny , dodržování
bezpečnostních pravidel je pro všechny žáky závazné.
Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance k odlišnostem, odpovídající chování
OSV – evoluce lidského chování, obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání
sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i politické
reklamy
EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí
EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické myšlení, problémy
zemí třetího světa
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
2.1. Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k
- efektivnímu učení
- orientaci v textu-vyhledávají, třídí informace a využívají je v procesu učení
- vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
- plánují, organizují a řídí vlastní učení
- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
Učitel
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům sami žáci
- sleduje při hodině pokrok všech žáků
2.2. Kompetence k řešení problémů
Žáci
- vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují
způsob jejich řešení
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
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- kriticky myslí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
- klade otevřené otázky
- ukazuje žákům cestu ke správnému řešení prostřednictvím jejich chyb
- podněcuje žáky k argumentaci
2.3. Kompetence komunikativní
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- osvojí si kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuse
- uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy
- využívají informačních a komunikačních prostředků
Učitel
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
2.4. Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- zapojí se do diskuse ve skupině i k debatě celé třídy
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
Učitel
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
2.5. Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
2.6. Kompetence pracovní
Žáci
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- mohou využít práce na PC pro hledání informací
- využívají znalostí v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel
- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích
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8. ročník

8. ročník
2+1 týdně, P

1. Strunatci – Obratlovci –Savci, Vejcorodí, Živorodí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje a porovná vnější a vnitřní stavbu těla savců

Průřezová témata

Strunatci – Obratlovci –Savci, Vejcorodí, Živorodí
- Vačnatci

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP

2. Placentální savci
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• objasní na základě pozorování chování savců v přírodě
• uvede příklady přizpůsobení tvaru těla podmínkám životního
prostředí
• uvede pokryv těla různých skupin obratlovců
• vysvětlí přizpůsobení povrchu těla životnímu prostředí
• uvede příklady domestikovaných savců
• zařadí některé savce do odpovídajících ekosystémů
• uvede příklady savců z ekosystémů okolí Milevska a regionu
jižních Čech
• dovede objasnit různé varianty vzniku člověka – různé teorie

Placentální savci:
Hmyzožravci
Letouni
Primáti
Hlodavci
Zajíci
Šelmy
Ploutvonožci
Chobotnatci
Lichokopytníci
Sudokopytníci

• vyjmenuje ve správném pořadí vývojové stupně člověka
• rozpozná lidské rasy podle biologických znaků
• uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy
• vysvětlí funkce orgánů a orgánových soustav savců, včetně
člověka
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
E
ZPŽ

3. Rozšíření zvířat
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí zařadit člověka do systému živočišné říše, charakterizovat
biologické znaky lidského a živočišného organismu
Průřezová témata

- rozšíření zvířat
- domestikace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
VČP
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8. ročník

4. Etologie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• objasní chování jedince ve společenství
Průřezová témata

- etologie

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
SRaSO

5. Ekologie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede příklady přizpůsobení tvaru těla podmínkám životního
prostředí
• vysvětlí přizpůsobení povrchu těla životnímu prostředí

- ekologie
- ochrana přírody

• zařadí některé savce do odpovídajících ekosystémů
• uvede příklady savců z ekosystémů okolí Milevska a regionu
jižních Čech
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
E
VČP
MeV
TMS

6. Vývoj člověka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí zařadit člověka do systému živočišné říše, charakterizovat
biologické znaky lidského a živočišného organismu
• objasní chování jedince ve společenství

- vývoj člověka
- člověk, rozvoj a růst jedince
- stavba a funkce lidského těla

• uvědomuje si význam, zvláštnosti a rizika jednotlivých etap
• vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MuV

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

EP

8. ročník
Dospívání

7. Genetika, dědičnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu
prostředí na utváření organismů
• zná pojem gen, křížení, genové inženýrství

Genetika, dědičnost

• umí vysvětlit vývoj člověka
• zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova
6. ročník
Domov a rodina
8. ročník
Dospívání
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8. ročník

8. Buňky, tkáně, orgány
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus
• zná stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla
Průřezová témata

Buňky, tkáně, orgány

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. Soustava opěrná a svalová
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná význam soustav tvořících oporu a tvar těla a umožňujících
pohyb
• dovede pojmenovat základní kosti a svaly

Soustava opěrná a svalová
- zásady první pomoci při zlomeninách,
vykloubeninách
- hlavní postupy obvazové techniky

• uplatňuje zodpovědné chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů
• zná příčiny nemocí, jejich prevenci a zásady první pomoci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Otáčivé účinky síly
8. ročník
Teplo. Práce. Výkon
Pohybová a polohová energie
9. ročník
Čemu jsme se ve fyzice naučili

10. Energie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede vysvětlit, jak tělo získává energii
Průřezová témata

Energie

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

11. Trávicí soustava
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí pojmenovat a popsat části trávicí soustavy a zná jejich funkci
• uplatňuje zásady zdravého stravovacího režimu
• orientuje se v údajích o složení a trvanlivosti potravinářských
výrobků a využívá je při nákupu a uchovávání potravin v
domácnosti
• posoudí na konkrétních příkladech zastoupení jednotlivých
potravin a nápojů ve stravovacím režimu člověka z hlediska
zdravé výživy
• orientuje se ve specifických potřebách výživy v období dospívání

Trávicí soustava
- výživa a zdraví
- výživa a civilizační nemoci (obezita, srdečně cévní choroby,
cukrovka, nádorová onemocnění, kazivost zubů)
- zásady zdravé výživy
- alternativní výživové směry
- reklamy na potraviny
- poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, bulimie
- redukční diety
- pohybový režim jako preventivní ochrana zdraví a předcházení
obezity

• zná příčiny nemocí trávicí soustavy, jejich prevenci a zásady první
pomoci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Chemie
9. ročník
Chemie ve společnosti
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8. ročník

12. Dýchací soustava
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí pojmenovat a popsat části dýchací soustavy

Dýchací soustava
- hygiena dýchací soustavy
- kuřáctví

• vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a při velké zátěži
• zná škodlivé vlivy kouření na organismus člověka
• dovede poskytnout první pomoc při zástavě dechu
• zná příčiny nemocí dýchací soustavy, jejich prevenci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
6. ročník
Měření fyzikálních veličin
7. ročník
Mechanické vlastnosti plynů

13. Oběhová soustava
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná složení krve a funkci jednotlivých částí krve

Oběhová soustava
- civilizační nemoci, infarkt myokardu
- krvácení

• zná stavbu srdce a druhy cév
• umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy
• ovládá zásady umělého dýchání a masáže srdce
• zná příčiny nemocí oběhové soustavy a krve, jejich prevenci a
zásady první pomoci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Mechanické vlastnosti kapalin

14. Soustava vylučovací
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná stavbu a funkci vylučovací soustavy
• ví, které soustavy se podílí na odstraňování škodlivých látek z těla

Soustava vylučovací
- rovnoměrný a dostatečný příjem
tekutin

• zná příčiny onemocnění vylučovací soustavy, jejich prevenci a
zásady první pomoci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

15. Soustava kožní
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná význam a stavbu kůže
• zná příčiny onemocnění soustavy kožní, jejich prevenci a zásady
první pomoci

Průřezová témata

Soustava kožní
- důsledky nadměrného opalování
- popáleniny, omrzliny
- alergie
- vyrážky(spalničky,plané neštovice atd.)
- infekční onemocnění

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

16. Nervová soustava
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná stavbu nervové soustavy

Nervová soustava
- psychohygiena – dovednosti pro předcházení a zvládání stresu
- nemoci postihující CNS (vzteklina, meningitida)
- duševní poruchy

• umí popsat činnost nervové soustavy
• umí popsat části mozku a jejich význam
• zná příčiny nemocí nervové soustavy, jejich prevenci a zásady
první pomoci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
6. ročník
Mnohobuněčné organismy

17. Smyslové orgány
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného ústrojí

Smyslové orgány- vady zraku
- nebezpečí nadměrného hluku

• ví, že smysly poskytují informace z vnitřního i vnějšího prostředí
• zná příčiny nemocí, jejich prevenci a zásady první pomoci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Světelné jevy
8. ročník
Zvukové jevy
9. ročník
Co už víme o světle
Čemu jsme se ve fyzice naučili

18. Žlázy s vnitřní sekrecí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na řízení
lidského organismu
Průřezová témata

Žlázy s vnitřní sekrecí
- poruchy činnosti štítné žlázy, růstu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Chemie
9. ročník
Chemie ve společnosti

19. Pohlavní soustava
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí popsat stavbu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy
• vysvětlí způsob oplození
• zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob
• popíše jednotlivé etapy života

Průřezová témata

Pohlavní soustava
- rozmnožování
- riziková chování, promiskuita
- pohlavně přenosné nemoci
- antikoncepce
- sexuální kriminalita
- sex a zákon

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova
6. ročník
Domov a rodina
8. ročník
Hledáme svůj svět
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8. ročník

20. Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• aplikuje obecné zásady první pomoci
Průřezová témata

Člověk a zdraví

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova
8. ročník
Hledání společenství
Hledám sám sebe
Fyzika
6. ročník
Elektrický obvod

21. Návykové látky a zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka
• zná návykové látky a jejich nebezpečí
• uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami a
argumentuje ve prospěch zdraví
• používá způsoby odmítání návykových látek v modelových
situacích i ve styku s vrstevníky
Průřezová témata

Návykové látky a zdraví, osobní bezpečí
- návykové látky - zdravotní a sociální rizika
- zneužívání návykových látek
- odmítání návykových látek
- pozitivní životní cíle a hodnoty
- návykové látky a bezpečnost v dopravě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova
8. ročník
Dospívání
Hledání společenství
Chemie
9. ročník
Chemie ve společnosti

22. Ochrana obyvatel za mimořádné situace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí charakterizovat mimořádné situace
• rozumí integrovanému záchrannému systému
• zná zásady ochrany člověka za mimořádných situací
• zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva
• zná potenciální nebezpečí

Ochrana obyvatel za mimořádné situace
- charakter mimořádné situace
- tísňová volání
- potenciální nebezpečí
- varovný signál a chování po jeho vyhlášení
- evakuace
- havárie s únikem nebezpečné látky
- improvizovaná ochrana

• zná zásady chování po vyhlášení mimořádné situace
• zná zásady chování po vyhlášení evakuace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Občanská výchova

OOSS

8. ročník
Hledáme svůj svět

EV
Fyzika

VČP

6. ročník
Elektrický obvod
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5.9 Člověk a svět práce
Charakteristika oblasti
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní
orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž
žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších
souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje
celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím
se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové
spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři
tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které
jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických okruhů: Práce s technickými materiály,
Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s
laboratorní technikou,Využití digitálních technologií a Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z
níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět
práce, minimálně další jeden tematický okruh. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném
rozsahu.Tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu vzhledem k jeho zaměření na
výběr budoucího povolání je vhodné jej řadit do vyšších ročníků 2. stupně.
Vzdělávací obsah je realizován na 1. a 2. stupni vzdělání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez
rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci
soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně
buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném
rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet
tematických okruhů.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky
k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování
práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní
činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám
ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a
dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu profesní orientaci
Povinná časová dotace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je využita následujícím způsobem :
1. stupeň 5 hodin Pracovní činnosti
2. stupeň 3 hodiny Pracovní výchova
6. ročník tématický okruh Příprava pokrmů
7. a 8. ročník tématický okruh Využití digitálních technologií ( 1 hodina disponibilní)
9. ročník tématický okruh Svět práce
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5.9.1 Pracovní výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

0

1

5. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu- Pracovní výchova
-----------------------------------------------------1. Pracovní výchova - Příprava pokrmů
-----------------------------------------------------Výuka je realizována v 6. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně ( 2 hodiny 1 krát za dva týdny)
Předmětu se učí chlapci i dívky, v případě většího počtu žáků ve třídě může být třída dělena. Výuka probíhá ve
cvičné kuchyni.
Vzdělání směřuje k:
- získání základních pracovních dovedností a návyků zejména v činnostech v domácnosti, vedení domácnosti
apod.
- osvojování správné volby a postupu práce
- osvojování a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace
a plánování práce a technologické kázně
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných
poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní
orientaci
- seznámení s historií domácích prací a dovedností
Rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence komunikativní, kdy žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu
- vyjadřuje se výstižně
- zapojuje se do diskuse
Kompetence k učení, kdy žák:
- získává pozitivní vztah k různým formám práce
- vidí konkrétní výsledky své práce
- promýšlí pracovní postupy
- poznatky aplikuje v praxi
Kompetence k řešení problémů
- promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení
- poznatky aplikuje v praxi
Kompetence sociální a personální
- pracují ve skupinách
- spolupracují při řešení problémů
- přispívají k diskusi a respektují názory jiných
- učí se věcně argumentovat
Kompetence občanské - žák:
- respektuje pravidla při práci
- dokáže přivolat pomoc při zranění
Kompetence pracovní - žák
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- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
- dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví i zdraví druhých
- dbá na ochranu životního prostředí
- své znalosti využívá v běžné praxi.
-------------------------------------------------------------------2. Pracovní výchova - Využití digitálních technologií
-------------------------------------------------------------------Výuka je realizována v 7. a 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.
Předmět probíhá v učebně výpočetní techniky.
Vzdělávání v předmětu Pracovní výchova - Využití digitálních technologií:
- směřuje k obecné gramotnosti
- směřuje k osvojení základních pojmů a odborné terminologie
- vede k rozvíjení a upevňování základních informačních a komunikačních dovedností
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- skupinová práce (s využitím pomůcek a odborné literatury)
- samostatné pozorování a prozkoumávání (s využitím nápovědy a odborné literatury)
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- krátkodobé projekty
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Vedeme žáky:
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- k používání odborné terminologie
- k samostatnému experimentování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislostí mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů
- zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení
problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat
Kompetence komunikativní
- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
- vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
- vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální
- využíváním skupinového vyučování vedeme žáky ke spolupráci při řešení problémů
- navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
- vedeme žáky k ochotě pomoci
Kompetence občanské
- vedeme žáky k respektování autorských práv
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s informačními a komunikačními
zařízeními
-----------------------------------------------3. Pracovní výchova - Svět práce
-----------------------------------------------Výuka je realizována v 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.
Předmět probíhá v kmenové a multimediální učebně.
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Výuka předmětu sleduje především tyto výchovně-vzdělávací cíle:
- vybavit žáky znalostmi souvisejícími s jejich budoucím uplatněním ve světě práce
- vypěstovat u žáků dovednosti potřebné pro rozhodování o další vzdělávací cestě a budoucí profesní orientaci
- zaměřit se na utváření a rozvíjení dovedností a osobních vlastností žáků, které jsou předpokladem pro jejich
budoucí úspěšné začlenění do pracovního života
- naučit žáky přebírat osobní odpovědnost za vlastní rozhodování o své budoucí vzdělávací a profesní dráze
a reagovat na případné změny v rámci svého rozhodnutí
- rozšířit poznatky žáků o světě práce, přiblížit jim vzdělávací a pracovní příležitosti i reálné možnosti jejich
uplatnění na trhu práce
- naučit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích, vyhodnocovat je a na jejich základě se
odpovědně rozhodovat o své budoucí profesní orientaci
- vytvořit předpoklady pro to, aby se žáci naučili realisticky posuzovat své možnosti a osobní šance na trhu práce
- ukázat žákům vhodné cesty k dosažení stanovených profesních cílů
Rozvíjení klíčových kompetencí:
Na konci základního vzdělávání by měl být žák vybaven následujícími kompetencemi:
Kompetence komunikativní, kdy žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně
v ústním i písemném projevu
- účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest a jiných informačních
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně, tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do
společenského dění
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem a při určování své cesty za vzděláním
- využívá získané dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence k učení, kdy žák:
- vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu
studiu a celoživotnímu učení
- vyhledává a třídí informace a využívá je v procesu učení i v praktickém životě
- operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí a vytváří si tak komplexnější pohled na různé společenské jevy
Kompetence k řešení problémů, kdy žák:
- vyhledá informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých
variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
a výsledky svých činů zhodnotí
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje
způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
Kompetence sociální a personální, kdy žák:
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, a tím podporuje svoji sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá
a řídí svoje jednání tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
- podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu
Kompetence občanské, kdy žák:
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, chová se zodpovědně v krizových situacích
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností
ve škole i mimo školu
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, odmítá útlak a hrubé zacházení
Kompetence pracovní, kdy žák:
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
- orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe
podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
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6. ročník

6. ročník
1 týdně, P

1. Cvičná kuchyně
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se se základním vybavením kuchyně

- základní vybavení kuchyně
- pracovní řád
- bezpečnost a hygiena provozu
- první pomoc při zranění v kuchyni
- potravní pyramida

• seznámí se se zásadami dodržování hygieny v kuchyni a
zásadami bezpečnosti práce
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
• seznámí se se zásadami poskytování první pomoci v kuchyni
• seznámí se se zásadami zdravé výživy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Základní způsoby úpravy pokrmů za studena
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá základní kuchyňský inventář a bezpečně umí obsluhovat
spotřebiče
• odměří a naváží správné množství potravin

- pomazánky
. obložené chlebíčky
- zeleninové saláty
- ovocné saláty

• připraví pokrmy dle receptu za vedení vyučující
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Výchova ke zdraví

Ko

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

KaK

Výživa a zdraví

ŘPRD
VMEGS
OES

3. Základní způsoby tepelné úpravy pokrmů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá základní kuchyňský inventář a bezpečně umí obsluhovat
spotřebiče
• odměří a naváží správné množství potravin
• připraví pokrmy dle receptu za vedení vyučující

- moučníky slané a sladké
- polévky
- jednoduché pokrmy vařené
- jednoduché pokrmy pečené
- jednoduché pokrmy smažené
- různé přílohy
- pokrmy evropské kuchyně
- příprava nápojů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VMEGS

Fyzika

OES

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Měření fyzikálních veličin
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6. ročník

4. Výběr vhodného receptu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• samostatně vyhledá recept dle zadání (polévka, moučník, atd.)

Průřezová témata

- výběr vhodného receptu
- vyhledávání vhodných receptů v informačních médiích, knihách
atd.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
Ko
KaK

5. Potraviny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• nakoupí potřebné potraviny

- výběr
- nákup
- skladování

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

Výchova ke zdraví

VČP

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Výživa a zdraví

6. Stolování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje základní principy stolování

Průřezová témata

- úprava stolu
- chování u stolu
- jednoduché prostírání
- zdobné prvky na stole
- ukázky slavnostní tabule
- obsluha u stolu
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
6. ročník
Prostorové vytváření

7. ročník
1 týdně, P

1. Hardware a software
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a
odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky
• propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

- počítač a periferní zařízení
- technické novinky v této oblasti
- notebooky a netbooky

• dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy
při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
Ko
EV
VČP

2. Operační systémy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá práci v operačním systému

Průřezová témata

- operační systém a jeho význam
- operační systém Windows - práce s ním
- operační systém Linux

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Aplikační programy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá základní aplikační programy pro práci s textem

- práce s textovým editorem
- formáty textových editorů
- konverze do formátu elektronické knihy - E-booku - formát *.pdf
- tabulkový procesor
- grafika

• používá základní aplikační programy pro práci s grafikou
• používá základní aplikační programy pro práci s tabulkami
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Digitální technika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi –
cestování, obchod, vzdělávání, zábava
• umí ovládat speciální periferní zařízení

Průřezová témata

- využití možností periferních zařízení
- praktická práce s digitálním fotoaparátem
- praktická práce s videokamerou
- elektronický mikroskop
- skener
- vizualizer
- digitální fotoaparát - technologie focení, stahování dat do PC,
úprava fotografií
- základní práce s videokamerou
- ovládání CD - DVD přehrávačů stolních, přenosných
- ukázka možností PDA a mobilních telefonů
- GPS navigace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

8. ročník
0 týdně, P

1. Základní aplikační programy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy
při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu
• ovládá základní aplikační programy

Průřezová témata

- opakování základních aplikačních programů
- jejich ovládání a rozšíření funkcí vzhledem k využití digitálních
technologií v nich
- operační systém a jeho připravenost na zpracování digitálních
technologií

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Počítačové programy pro zpracování hlasových a grafických informací
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
• umí svou práci prezentovat
• ovládá propojení komunikačních zařízení
• ovládá základní práce s programy na zpracování zvuku a videa

Průřezová témata

- rozvoj počítačové kreativity - program Spore, tvorby animačních
postav
- prezentační software - PowerPoint
- převod fotografií na videosekvenci - Photo Story 3
- propojení mobilních zařízení k PC - program ActiveSync
- programy na zpracování videa - Movie Maker, Pinnacle Studio,
DVDSchrink
- stahování videa
- přechody snímků
- titulky, střih
- DVD menu
- ozvučení
- grabování a uložení ve formátu DVD
- převody zvukových formátů - z CD do MP3, program CDex
- nahrávání a úprava zvuku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Digitální technologie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
• ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a
odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky

Průřezová témata

- vysvětlení bezdrátové komunikace
- wifi - zařízení a připojení k wifi síti, protokoly, Acces Pointy, Routery
- nebezpečí provozu bezdrátových sítí
- další bezdrátové systémy - blootooth, USB, GPRS, EDGE, CDA
a další

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

4. Mobilní služby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi –
cestování, obchod, vzdělávání, zábava
• orientuje se v nabídce mobilních operátorů

Průřezová témata

- přehled mobilních operátorů v ČR
- nabídka služeb jednotlivých operátorů
- hlasové služby
- internetové služby
- další služby mobilních operátorů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, P

1. Trh práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí

Průřezová témata

- povolání lidí
- druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů
- charakter a druhy pracovních činností
- požadavky kvalifikační, zdravotní, osobnostní
- rovnost příležitostí na trhu práce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Volba profesní orientace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
• posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání
a profesní přípravy

Průřezová témata

- sebepoznávání, osobní zájmy a cíle
- tělesný a zdravotní stav
- osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení
- vliv na volbu profesní orientace
- informační základna pro volbu povolání
- práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Možnosti vzdělávání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání
Průřezová témata

- náplň učebních a studijních oborů
- přijímací řízení
- informace a poradenské služby

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

4. Zaměstnání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v modelových situacích prokáže schopnost prezentace své osoby
při vstupu na trh práce

Průřezová témata

- pracovní příležitosti v obci (regionu)
- způsoby hledání zaměstnání
- životopis
- pohovor u zaměstnavatele
- problémy zaměstnanosti
- úřady práce
- práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
PD
EV
ŽP

5. Podnikání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v modelových situacích prokáže schopnost prezentace své osoby
při vstupu na trh práce
Průřezová témata

- druhy struktury organizací
- nejčastější formy podnikání
- drobné a soukromé podnikání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5.9.2 Pracovní činnosti
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1

1

1

1

1

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu - Pracovní činnosti
-----------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku 1 hodinu týdně. Žáci se v něm učí pracovat s různými
materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní
činnost samostatně i v týmu.
Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř
tematických okruhů:
1.1. Práce s drobným materiálem
- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů
- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů
- jednoduché pracovní postupy a organizace práce
- lidové zvyky, tradice a řemesla
1. 2. Konstrukční činnosti
- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční)
- sestavování modelů
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- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
1. 3. Pěstitelské práce
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- péče o nenáročné rostliny
- pěstování rostlin ze semen
- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování
1. 4. Příprava pokrmů
- pravidla správného stolování
- příprava tabule pro jednoduché stolování
Prostorové podmínky: Výuka probíhá v kmenové učebně, v odborné dílně, cvičné kuchyni a na školním pozemku
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Předmětem prolínají průřezová témata, zejména Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického
občana (zodpovědnost každého jedince za své zdraví, spolupráce a pomoc při práci), Environmentální výchova
(podmínky života, vztah k životnímu prostředí)
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení
- žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat vhodné
nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
- učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
- učitel pozoruje pokrok u všech žáků
2.2. Kompetence k řešení problémů
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
- učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů
2.3. Kompetence komunikativní
- žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce
- učitel vede žáky k užívání správné terminologie
2.4. Kompetence sociální a personální
- učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
- žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady
druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku
2.5. Kompetence občanské
- učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků
práce
- učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
2.6. Kompetence pracovní
- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných
pracovních prostředků
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
- učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- žáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami
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1. ročník

1. ročník
1 týdně, P

1. Práce s papírem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat
papír
Průřezová témata

- práce s papírem, stříhání lepení, přehýbání

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

RSP

1. ročník
Geometrie

2. Práce s drobným materiálem a přírodninami
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede třídit při sběru, navlékat a aranžovat přírodní materiál

- práce s drobným materiálem a přírodninami
- dárky pro maminky

• pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

MV

1. ročník
Geometrie

3. Práce s textilem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá stříhat textil a nalepit textilii
Průřezová témata

- práce s textilem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Práce s modelovací hmotou, těstem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pracuje s modelovací hmotou – hněte, válí
Průřezová témata

- práce s modelovací hmotou, těstem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

Český jazyk

1. ročník

1. ročník

Věta, slovo, slabika, hláska

Věta, slovo, slabika, hláska
Matematika
Počítání do dvaceti
Prvouka
Rozmanitost přírody
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1. ročník

5. Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede sestavovat stavebnicové prvky – umí montovat a
demontovat stavebnici
Průřezová témata

- práce s jednoduchou stavebnicí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozná jednoduché pěstitelské práce – setí, kypření,pletí

– setí, kypření,pletí
- otírání listů, zalévání, kypření

• naučí se starat o pokojové květiny – otírání listů, zalévání, kypření
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

EV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

ZPŽ

1. ročník

VČP

Jednotky

7. Stolování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná základy správného stolování a společenského chování
Průřezová témata

- stravovací návyky
- zdravý způsob stravování

přesahy do učebních bloků:

VMEGS

přesahy z učebních bloků:
Matematika

ES

1. ročník
Jednotky

2. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem - ppaír
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat
papír
• vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
Průřezová témata

- práce s drobným materiálem - papír, karton

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
312

SMILE verze 3.2.0

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Učební osnovy

Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.2 Pracovní činnosti

2. ročník

2. Práce s drobným materiálem - přírodniny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při
sběru přírodní materiál
• pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
Průřezová témata

- přírodniny
- sbírání a třídění přírodnin

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Prvouka
2. ročník
Rozmanitost přírody

3. Práce s drobným materiálem - textil
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil

- textil

• naučí se přední steh
• přišívá knoflíky
• slepí textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede sestavovat stavebnicové prvky

- konstrukční činnosti

• zvládá montovat a demontovat stavebnici
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
2. ročník
Počítání do dvaceti
Počítání do sta
Geometrie
Prvouka
Člověk a jeho zdraví

5. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání,
kypření,
• seje semena

- pěstitelské práce

• provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
2. ročník
Počítání do sta
Geometrie
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2. ročník

6. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chová se vhodně při stolování
Průřezová témata

- příprava pokrmů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
2. ročník
Počítání do sta

3. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá mačkat, trhat,lepit, polepovat, stříhat, vystřihovat, překládat
a skládat papír
• vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru

- papír a karton
- přírodniny
- textil

• dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při
sběru přírodní materiál
• pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
• zvládá navlékat jehlu, stříhat textil
• slepí textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
3. ročník
Jednotky délky a času
Geometrie

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede sestavovat stavebnicové prvky

– práce se stavebnicí

• zvládá montovat a demontovat stavebnici
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
3. ročník
Počítání v oboru do sta
Počítání v oboru do tisíce
Jednotky délky a času
Geometrie
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3. ročník

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná základy péče o pokojové rostliny – otírání listů, zalévání,
kypření
• seje semena
Průřezová témata

- základní podmínky pro pěstování rostlin

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
3. ročník
Počítání v oboru do tisíce
Jednotky délky a času

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chová se vhodně při stolování

Průřezová témata

- skladování potravin
- příprava jednoduchých pokrmů
- technika v kuchyni
- význam zdravé výživy
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Prvouka
3. ročník
Člověk a jeho zdraví

4. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného
materiálu
• využívá prvků lidových tradic

- vyrábí šperky,krabičky, obrázky

• seznámí se se základy aranžování
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

SaS

4. ročník

SRaSO

Geometrie

K
MV

2. práce s papírem a kartonem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného
materiálu
• udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze

- origamy, maska na karneval, tvoříme město
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
4. ročník
Geometrie

3. práce s textilem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného
materiálu
• zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný

- střih a šití maňáska, přišívání knoflíků

• udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
4. ročník
Geometrie

4. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze
• provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž
Průřezová témata

- práce montážní a demontážní se stavebnicemi

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Matematika

OSŠ

4. ročník
Geometrie

VMEGS
ES

5. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná základy péče o pokojové květiny

- ošetřování pokojových rostlin
- práce na školním pozemku

• vede pěstitelské pokusy a pozorování
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MuV

Matematika

LV

4. ročník

PSSS

Geometrie
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5. ročník

5. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného
materiálu
• využívá prvků lidových tradic
• seznámí se se základy aranžování

- vlastnosti materiálu, funkce a využití pracovních pomůcek
a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových
zvyků
- práce s papírem a kartonem
- práce s přírodninami
- práce s textilem

• zvládne různé druhy stehu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
SaS
K
MV

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž

Průřezová témata

- práce se stavebnicemi (plošnými, konstrukčními, prostorovými)
- práce s návodem
- práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem

přesahy do učebních bloků:

VDO

přesahy z učebních bloků:
Matematika

OSŠ

5. ročník
Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času
Geometrie

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná základy péče o pokojové květiny

- základní podmínky pro pěstování rostlin,
- pěstování pokojových rostlin, pěstování rostlin ze semen
v místnosti

• seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako drogami,
alergeny
• vede pěstitelské pokusy a pozorování
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úraze
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
5. ročník
Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času
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5. ročník

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v základním vybavení kuchyně

- základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá
úprava stolu, pravidla správného stolování

• seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené i teplé
kuchyně
• zná pravidla správného stolování a společenského chování
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úraze
• udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

přesahy z učebních bloků:
Matematika

SRaSO

5. ročník

Ko

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času
Zlomky

5.10 Doplňující vzdělávací obory
Charakteristika oblasti
Nabídka volitelných předmětů není uzavřena, bude průběžně obměňována podle aktuálních vzdělávacích potřeb
a zájmu žáků.
Název předmětu
7.ročník 8.ročník 9.ročník
Německý jazyk 2 2 2
Technické práce - 2 2
Domácnost 2 2 2
Pěstitelství 2 2 2
Seminář z českého jazyka - - 2
Seminář z matematiky - - 2
Všeobecně vzdělávací seminář - - 2
Ruský jazyk 2 2 2
Přírodovědný seminář 2 2 -

5.10.1 Domácnost
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+1

0

5. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika volitelného předmětu - Domácnost
-----------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Domácnost se vyučuje jako volitelný předmět v 7. až 9. roč. v rozsahu 2 hodin týdně.
Obsah čerpá z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z tematických okruhů Příprava pokrmů a Provoz a údržba
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5.10.1 Domácnost

domácnosti.
Vzdělávání směřuje k:
- získání základních pracovních dovedností a návyků zejména v činnostech v domácnosti, vedení domácnosti
apod.
- osvojování správné volby a postupu práce
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace
a plánování práce a technologické kázně
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných
poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní
orientaci
- seznámení s historií domácích prací a dovedností
V předmětu domácí nauky se prolínají průřezová témata :
Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání , společná komunikace,
aktivitu a kooperovat
Osobnostní a sociální výchova – snaha orientovat se v sobě samém, rozvoj dovedností a schopností,dobré vztahy
k sobě samému, k dalším lidem a k dalším složkám životního prostřed í
Zlepšovat vztahy žák-žák, žák-učitel, učitel- rodič.
Environmentální výchova – pozorování okolního prostředí, získávání informací o ekologické problematice,
získané poznatky kriticky zvažovat, péče o květiny v bytech, třídění odpadů
Mediální výchova – schopnost zpracovat , vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas,
televize, internet

2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení
Žák - poznává smysl a cíl učení
- má pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky
- umí posoudit vlastní pokrok
- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Učitel - zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů
- vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou
- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině
2.2. Kompetence k řešení problémů
Žák - promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- při řešení se učí chápat, že se při práci bude setkávat s problémy, které nemají jen
jedno správné řešení
- poznatky aplikuje v praxi
Učitel – se zajímá o náměty
- klade otevřené otázky
2.3. Kompetence komunikativní
Žák - se učí správnému technologickému postupu při práci
- při komunikaci používá správné technické názvosloví
- využívá informační zdroje k získání nových poznatků
Učitel – zadává úkoly při kterých žáci spolupracují
- vede žáky, aby na sebe brali ohledy
2.4. Kompetence sociální a personální
Žáci - pracují ve skupinách
- spolupracují při řešení problémů
- přispívají k diskusi a respektují názory jiných
- učí se věcně argumentovat
Učitel – podle potřeby pomáhá žákům
- každému žákovi umožňuje zažít úspěch
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- dodává žákům sebedůvěru
2.5. Kompetence občanské
Žáci - respektují pravidla při práci
- dokáží přivolat pomoc při zranění
Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
2.6. Kompetence pracovní
Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
- dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a
zdraví druhých
- dbá na ochranu životního prostředí
- své znalosti využívá v běžné praxi.
Učitel - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů
- pozoruje pokrok při práci v hodině
- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

8. ročník
0+1 týdně, P

1. Cvičná kuchyně
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

- základní vybavení
- udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu
- první pomoc při zranění v kuchyni

• používá základní kuchyňský inventář
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
• poskytne první pomoc při úrazu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Základní způsoby úpravy pokrmů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
• vyhledá samostatně různé recepty
• upeče jednoduchý moučník
• nakoupí potraviny dle sestaveného seznamu

- základní způsoby úpravy pokrmů za studena
- základní způsoby tepelné úpravy pokrmů
- pokrmy evropské kuchyně
- postupy při přípravě nápojů
- potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin
- sestavování jídelníčku
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Fyzika

Ko
KaK

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Měření fyzikálních veličin

ŘPRD
VMEGS
OES
EV
ŽP

3. Domácí rozpočet
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pokusí se sestavit základní rozpočet pro svou domácnost

Průřezová témata

- příjmy, výdaje, platba hotovostní a bezhotovostní
- možnosti úspory spotřeby energii a vody

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OOSS

4. Principy stolování a společenského chování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje základní principy stolování, společenského chování a
obsluhy u stolu ve společnosti

- stolování
- úprava stolu
- jednouché prostírání
- slavnostní prostírání
- obsluha a chování u stolu
- zdobné prvky a květiny na stole

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Výtvarná výchova

Ko
KaK

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Koláž

9. ročník
0 týdně, P

1. Cvičná kuchyně
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje obecné zásady bezpečnosti, základní pravidla
bezpečnosti práce a hygieny
• dovede poskytovat 1. pomoc při drobných úrazech v domácnosti

Průřezová témata

- základní vybavení
- bezpečnost práce
- údržování pořádku a čistoty
- bezpečnost a hygiena provozu
- ošetření drobných poranění v kuchyni - říznutí, strouhnutí,
popálenina, opaření

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PL
MV
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9. ročník

2. Potraviny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chová se ekologicky při provozu domácnosti

- výběr, nákup, skladování
- skupiny potravin
- sestavování jídelníčku

• správně hodnotí vliv reklamy na lidské rozhodování
• zná hlediska uplatňovaná při výběru, nákupu a skladování
potravin.
• sestavování jídelníčku v souladu se zásadami správné výživy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
ŘPRD
MeV
KČPPMS

3. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá základní kuchyňský inventář, zachází se spotřebiči
• připravuje jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé
výživy
• sestavování jídelníčku v souladu se zásadami správné výživy

- úprava pokrmů za studena
- základní způsoby tepelné úpravy
- základní postupy při přípravě pokrmů
- ovoce a zelenina
- nápoje

• zvládnutí základních principů stolování a obsluhy u stolu ve
společnosti.
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
MV
Ko
KaK
EV
ŽP

4. Úprava stolu a stolování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládnutí základních principů stolování a obsluhy u stolu ve
společnosti.
Průřezová témata

- prostírání, slavnostní stolování
- obsluha a chování u stolu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. První pomoc při úrazech v kuchyni
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje obecné zásady bezpečnosti, základní pravidla
bezpečnosti práce a hygieny
• dovede poskytovat 1. pomoc při drobných úrazech v domácnosti
Průřezová témata

- ošetření drobných poranění v kuchyni - říznutí, strouhnutí,
popálenina, opaření

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
PL
MV
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9. ročník

6. Práce s textilem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá základní techniky práce s přízí, textilem , zhotovuje
jednoduché výrobky

Průřezová témata

- práce s textilem
- údržba oděvů a textilií - praní, žehlení, drobné opravy
- háčkování, pletení, práce s drobným materiálem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Provoz a údržba domácnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí jednoduché operace domácího účetnictví

- finance a provoz domácnosti - rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje,
ekonomika domácnosti - voda, teplo a světlo
- hygienické požadavky na zařízení - osvětlení, větrání, vytápění
bytu
- údržba a úklid v domácnosti, postupy, prostředky, dopad na životní
prostředí

• zná možnosti úspory elektrické energie, vody, tepla v domácnosti
• šetrně využívá zdrojů
• orientuje se v návodech a obsluze jednoduchch domácích
spotřebičů
• správně zachází s pomůckami, nástroji, provádí drobnou domácí
údržbu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
SRaSO
EV
ZPŽ
VČP

5.10.2 Pěstitelství
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

5. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika volitelného předmětu - Pěstitelství
-------------------------------------------------------------1. OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ
Volitelný předmět Pěstitelství čerpá obsah ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z tematického okruhu
Pěstitelské práce a chovatelství.
Vyučuje se jako volitelný předmět v 7. - 9. ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávání ve volitelném předmětu Pěstitelství směřuje k :
- získání základních pracovních dovedností a návyků, zejména při ručním zpracování půdy
- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace
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a plánování práce a technologické kázně
- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných
poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní
orientaci
Organizace: výuka probíhá v odborné učebně, na školním pozemku a v okolí školy
Průřezová témata : OSV, EV
Mezipředmětové vztahy: chemie, výchova ke zdraví, přírodopis, fyzika
2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence jsou stejné jako u volitelného předmětu Domácnost.

8. ročník
0 týdně, P

1. Polní plodiny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí význam pěstování polních plodin

- polní plodiny

• uvede některé zástupce obilnin, olejnin, okopanin, luskovin,
přadných rostlin a pícnin
• rozliší vybrané druhy, včetně osiva
• zvládne práce při pěstování vybraných druhů polních plodin na
školním pozemku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Ovocné rostliny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí význam ovocných rostlin

- ovocné rostliny

• uvede vybrané zástupce jednotlivých skupin – jádroviny,
peckoviny, skořápkoviny, drobné ovoce
• dokáže aplikovat základní zásady pro výsadbu a pěstování
vybraných druhů, rozliší ovocné rostliny podle plodů
• vysvětlí princip rozmnožování ovocných rostlin – roubování,
očkování, řízkování, hřížení
• zhodnotí způsoby uskladnění a zpracování ovoce
• dokáže se orientovat v odborné literatuře při určování odrůd
ovocných druhů
• dokáže provést ochranu kmenů ovocných rostlin před zvěří
• zvládne postupy práce při pěstování vybraného druhu ovocných
rostlin
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

3. Okrasné rostliny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže aplikovat základy ošetřování pokojových rostlin

- okrasné rostliny

• průběžně pečuje o okrasné plochy v okolí školy
• objasní význam okrasných rostlin
• uvede zástupce jednotlivých skupin – dřeviny, listnaté, jehličnaté,
letničky, dvouletky, trvalky, růže, pokojové rostliny
• rozpozná vybrané druhy pěstované na školním pozemku
• pěstuje a množí zástupce dřevin a květin
• dokáže vysvětlit princip hydroponického pěstování pokojových
rostlin a pěstování bonsají
• uvede příklady pokojových rostlin způsobujících otravy a alergie
• používá pěstované okrasné rostliny k výzdobě exteriéru i interiéru
• aplikuje zásady aranžování a vazby živých i suchých květin
• vypěstuje sadbu vybraných druhů letniček na školní pozemek
• dokáže přesadit pokojové rostliny
• rozmnoží pokojové rostliny řízkováním
• provede jarní a podzimní ošetření růží – řez, hnojení, zahrnutí
• pečuje o zeleň v okolí školy
• využije případnou možnost zúčastnit se exkurze do zahradnictví
• posoudí základní principy zahradní architektury
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
0 týdně, P

1. Půda
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• jednoduchým postupem určí půdní reakci vzorku zeminy

- půda

• provede pohnojení růží, okrasných keřů, ovocných rostlin
kompostem a průmyslovými hnojivy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Okrasné rostliny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• průběžně pečuje o pokojové rostliny

- okrasné rostliny

• upravuje okrasné plochy
• vysazuje okrasné keře, růže, trvalky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

3. Léčivé rostliny, koření
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zhodnotí význam léčivých rostlin

- léčivé rostliny, koření

• zná některé zástupce léčivých rostlin
• vysvětlí zásady sběru, sušení, uchovávání
• může pěstovat vybraný druh léčivé rostliny, založit herbář, připravit
referát
• dokáže se orientovat v odborné literatuře
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Ochrana rostlin
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zhodnotí význam používání biologických metod ochrany

- ochrana rostlin

• vysvětlí klady mechanického způsobu likvidace plevelů a porovná
s chemickým způsobem
• posoudí vliv neuváženého používání chemických přípravků na
životní prostředí
• projeví pozitivní vztah k přírodě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

EV
E
VČP

5.10.3 Technické práce
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+1

0+1

5. ročník

Charakteristika předmětu
Charakteristika volitelného předmětu – Technické práce
------------------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Technické práce se vyučuje jako volitelný předmět v 8.ročníku a 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Obsah čerpá ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z tematického okruhu Práce s technickými materiály
a Design a konstruování.
Vzdělávání v předmětu Technické práce směřuje k :
- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním
opracování materiálu
- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při prácí, osvojení si práce
s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni
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- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace
a plánování práce a technologické kázně
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků
a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
- seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku pro poznání a pochopení
kontinuity vývoje technické vyspělosti a ekonomických podmínek života společnosti
V předmětu Technické práce se prolínají průřezová témata :
Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání ,schopnost řešit problémy
samostatně a odpovědně, společně komunikovat a kooperovat.
Osobnostní a sociální výchova – orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti,dobré vztahy
k sobě samému,k dalším lidem a k dalším složkám životního prostředí
Enviromentální výchova – získávat informace o ekologické problematice, získané poznatky kriticky zvažovat
a domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního prostředí
Mediální výchova – schopnost zpracovat , vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií.
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence jsou stejné jako u volitelného předmětu Domácnost.

8. ročník
0+1 týdně, P

1. Bezpečnost a hygiena práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnosti a
hygieny práce v dílnách, vhodně je aplikuje při výuce
Průřezová témata

- bezpečnost a hygiena práce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Řád školní dílny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná základní body řádu školní dílny
Průřezová témata

- řád školní dílny

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Základy technického kreslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák uvede znaky řezu a průřezu
• doplní neúplný technický výkres
• seznámí se se základy technického výkresu
• získává základní znalost čtení technického výkresu

- technický výkres, jeho znaky
- náčrt
- pravoúhlé promítání
- druhy čar
- měřítko
- kótování
- základní znalost čtení technického výkresu
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. Seznámení se s materiálem - dřevo
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí způsoby zpracování drřeva

- těžba a výroba - výrobky
- základy měření a rýsování
- základy řezání

• ovládá základní operace ručního obrábění dřeva (řezání, broušení,
vrtání, rašplování, základní spoje)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Seznámení se s výrobou a zpracováním plastů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí některé způsoby průmyslového zpracování plastů
(lisování, vyfukování, vytlačování, válcování).
• ovládá základní operace zpracování plastů (tvarování, řezání,
vrtání)
Průřezová témata

- ruční zpracování plastů
- tvarování
- řezání
- vrtání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Seznámení se s výrobou a zpracováním kovů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• sezamuje se s výrobou materiálů
• ovládá základní operace ručního obrábění kovů
• zvládne stříhání, ohýbání, sekání oceli
• prokáže dovednost řezání pilkou na kov, pilování, vrtání, pájení a
nýtování plechu

Průřezová témata

- výroba jednotlivých materiálů (válcování, odlévání)
Ruční obrábění kovů:
- stříhání
- sekání
- ohýbání
- řezání
- vrtání
- pájení
- nýtování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. Samostatná tvořivá práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• na výrobcích z jednotlivých kapitolách prokáže základní manuální
dovednosti práce s jednotlivými materiály
Průřezová témata

- samostatná tvořivá práce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.10.3 Technické práce

9. ročník

9. ročník
0+1 týdně, P

1. Bezpečnost a hygiena práce, řád školní dílny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnosti a
hygieny práce ve školních dílnách
• zná základní body řádu školních dílny
Průřezová témata

- bezpečnost a hygiena práce
- řád školní dílny

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. Výroba, rozvod a spotřeba elektrické energie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák rozpozná výstražné značky

- bezpečnost práce v elektrotechnice
- bezpečnostní pravidla pro obytné prostory a venkovní prostory
- bezpečnostní pravidla pro práci ve škole
- první pomoc při úrazu elektrickým proudem
- přeměna energií a druhy elektráren
- rozvod elektrické energie, venkovní rozvod
- síť vvn, vn, nn, transformační stanice
- domovní pojistka, hlavní jistič, elektroměr, jističe, nulovací můstek,
pojistky a stykače
- druhy vodičů, neizolované, izolované , funkce a barevné označení
- elektrotechnické značky, zapojení, schéma a jeho popis

• ovládá pravidla pro bezpečné a nebezpečné napětí
• ovládá pravidla první pomoci
• ovládá druhy elektráren a dodvede popsat výrobu elektřiny
• ovládá princip rozvodu elektrické energie
• zná princip a funkci transformátoru
• popíše činnost hlavního vypínače a jističů, princip pojistek a
elektroměru
• dovede přečíst spotřebu elektrické energie
• rozpozná podle barvy izolace funkci a způsob zapojení
• dovede číst schéma zapojení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Druhy zapojení - práce ve stavenictví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák podle schématu dovede zapojit jednoduché elektrické obvody
a rozlišuje fázový, nulovací a zemní vodič
• rozpozná základní schématické značky

- zapojení 7.0 - 7.8
- pravidla pro zapojení rozvodu elektrické energie v domácnosti
- zásuvka, žárovka , vypínače ,přepínače a prodlužovací šňůra
- bezpečné napětí ve škole
- živý vodič

• zná pravidla a dokáže rozpoznat nebezpečí úrazu elektrickým
proudem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

4. Energie a životní prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák rozumí pojmům z oblasti energie a životního prostředí
• dovede získat a následně zpracovat informace získané z internetu
nebo předložených materiálů

Průřezová témata

- vliv výroby elektrické energie na žvotní prostředí
- fosilní paliva
- alternativní zdroje - sunce, voda, vítr, biomasy, kolektory,
fotovoltaické panely
- úspory - žárovky, spotřebič
- pasivní a nízkoenergetické stavby
- alternativní zdroje elektrické energie
- alternativní pohon dopravních prostředků
- skleníkový efekt

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Úvod do elektroniky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá základní pojmy a jejich vztahy

- základní pojmy, elektrické veličiny - Q, U, I, R, P
- rezistor, kondenzátor, cívka
- základní elekrotechnické značky
- základní funkce a použití polovodičů
- dioda, tranzistor, mikroprocesor

• dovede rozpoznat schématické značky a funkci jednotlivých
součástech
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. Elektrotechnické montážní práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá dle schématu provést jednoduchá zapojení a dovede změřit
hodnoty proudu, napětí a odporu
• vyzkouší výrobu plošného spoje
• ovládá principy elektronických přístrojů a doovede vysvětlit a
ovládat jejich funkci

Průřezová témata

- práce s elektrotechnickkou stavebnicí
- měření multimetrem
- základy pájení
- plošné spoje
- telefon, mobilní telefon
- rozhlas, televize, magnetofon , CD a DVD přehrávač
- počítač

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5.10.4 Náboženství
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1

1

1

1

1

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

Charakteristika předmětu
Charakteristika nepovinného předmětu - Náboženství
----------------------------------------------------------------Obsahové, časové a organizační vymezení
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Nepovinný předmět Náboženství se vyučuje v 1. - 9. ročníku 1 hodinu týdně. Rozdělení do skupin (2 nebo 3) se
provádí dle aktuálního zájmu žáků.
Předmět rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Umožňuje přístup
k biblickému poselství, ke křesťanské tradici, seznamuje s křesťanským způsobem života a pomáhá při hledání
základních lidských hodnot a orientace v tomto světě.
Předmět je nepovinný a je nabízen žákům všech ročníků na prvním i druhém stupni. Podle počtu přihlášených
žáků se dělí na skupiny. Vyučování má časovou dotaci jednu hodinu týdně. Římsko-katolické náboženství je
vyučováno podle platných osnov, které vydala Česká biskupská konference v roce 2004 nebo podle osnov
schválených diecézním biskupem.

Výchovné a vzdělávací strategie
v kompetencích k učení žák:
- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění
- získá komplexnější pohled na úlohu náboženství v historii národa
v kompetencích k řešení problémů žák:
- využívá získané vědomosti k vytváření osobního hodnotového systému i v transcendentní rovině a je schopen
své názory obhájit
- vnímá situace v oblasti kulturně-historických památek a kriticky zpracovává informace o řešení konkrétních
problémů
v kompetenci komunikativní žák:
- je ohleduplný k názorům druhých, jeho argumenty nejsou ovlivněny předsudky, ale vychází ze získaných
vědomostí, v dialogu se projevuje kultivovaně s vědomím, že před Bohem jsou si všichni rovni
- orientuje se v biblických textech podle jejich literárních druhů, rozlišuje v náboženské literatuře mýty od
historicky doložených textů
v kompetencích sociálních a personálních žák:
- vnímá svou sounáležitost s druhými na základě generačních, náboženských, kulturních a národnostních vazeb
- aktivně se podílí na vytváření pozitivních vztahů v rodině a společenstvích (škola i mimoškolní aktivity)
s přihlédnutím ke svým možnostem a limitům
v kompetencích občanských žák:
- uvědomuje si, že pro fungování lidské společnosti je nezbytným předpokladem dodržování práva svobodně
projevovat své náboženství nebo víru stejně jako dodržování lidských práv, jak je uvedeno v "Listině základních
lidských práv a svobod"
- respektuje náboženské, kulturní a národnostní odlišnosti jiných národů, se kterými se v rámci migrace setkává,
rozlišuje obsah pojmů imigrace a asimilace
v kompetencích pracovních žák:
- je schopen využívat svých znalostí, vědomostí a schopností k zapojení do pracovního procesu s vědomím, že
hodnota lidské práce není měřitelná pouze výkonem
- poznává, že společnost ve svých podnikatelských záměrech musí s ohledem na lidskou solidaritu dávat
pracovní příležitosti i fyzicky nebo mentálně postiženým lidem s přihlédnutím k jejich možnostem a limitům
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5.10.4 Náboženství

1. ročník

1. ročník
1 týdně, N

1. BŮH MĚ MÁ RÁD
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dítě se učí s důvěrou prožívat události liturgického roku ve
společenství církve.
Průřezová témata

- rozvoj pozitivního vnímání světa
- schopnost důvěřovat a slavit
- liturgický rok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
1 týdně, N

1. POZNÁVÁME BOŽÍ LÁSKU
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dítě má poznávat, jak Bůh působí v dějinách spásy
Průřezová témata

- řád stvoření
- dějiny spásy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
1 týdně, N

1. BŮH K NÁM PŘICHÁZÍ
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dítě se má disponovat k přijetí svátosti smíření a svátosti
eucharistie
Průřezová témata

- příprava ke svátostem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
1 týdně, N

1. BŮH NÁS VEDE S TEBOU NA CESTĚ
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dítě má prohloubit prožívání přijatých svátosti a poznávat své
místo ve farnosti a v práci pro druhé

- společenství
- liturgie mše svaté s důrazem na společenství
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
1 týdně, N

1. BŮH NÁS VOLÁ SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dítě má poznávat víru jako schopnost odpovídat na životní výzvy
následováním příkladu Ježíše Krista životem vespolečenství
církve a spoluvytváření světa
Průřezová témata

- víra jako odpověď člověka na Boží volání, svátosti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
1 týdně, N

1. SPOLEČNĚ OBJEVUJEME VÍRU (VĚŘÍM)
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dítě má rozvíjet svou osobnost v zakotvení ve světě, v Bohu a ve
vztazích k druhým lidem
• dítě má získat přehled o základních oblastech křesťanské víry
Průřezová témata

- systematizovat znalosti základních oblastí křesťanské víry
z prvního stupně
- připravit je k prohlubování (dějiny spásy, základní modlitby,
liturgický rok)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
1 týdně, N

1. ROSTEME VE VÍŘE (SVÁTOSTI)
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dítě se má učit základním prvkům komunikace a prohloubit je do
schopnosti vidět za viditelným Boží svět a vstoupit s ním do
vztahu.
• dítě má prohloubit své chápání a prožívání svátosti ve
společenství církve a svou víru, naději a lásku.
Průřezová témata

- prohloubení ctností víry, naděje a lásky a skrze prohlubování
schopnosti vidět za viditelným světem Boží svět
- vstupovat s ním do vztahu prohloubit prožívání svátostí v církvi
(zpráva o stvoření, spoluzodpovědnost, práce s biblí, literární styly,
svátosti jako gesto, slovo
a materie, Vánoce a Velikonoce jako projev Ježíšova přijetí údělu
chudoby a bolesti, liturgie mše svaté, eucharistie, biřmování)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

8. ročník
1 týdně, N

1. UTVÁŘET ŽIVOT (MORÁLKA)
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dítě se má učit stát před Bohem se svými pozitivními i negativními
stránkami vlastní osobnosti a dokázat prožít hodnotu Božího
odpuštění a smíření
• dítě má prohloubit citlivost vlastního svědomí poznat principy
křesťanské mravnosti a být připravené k jejich uskutečňování
Průřezová témata

- formování svědomí a učit vidět v Desateru jeho křesťanské
naplnění, Boží království jako to, co dává smysl křesťanskému úsilí
o mravnost (výchova svědomí Desatero a jeho naplnění v ideálu
křesťanské lásky, svátost smíření, Boží království)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, N

1. VĚŘIT A ŽÍT
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• mladý člověk se má učit klást si existenciální otázky a neztrácet
chuť hledat náboženskou odpověď
• mladý člověk se má disponovat k udržení si a obhájení důvodů
křesťanské naděje tváří v tvář náboženské pluralitě současného
světa.
Průřezová témata

- ukázat obraznost biblické výpovědi na existenciální otázky člověka,
vést k pochopení jiných světových náboženství a k toleranci vůči nim
(křesťanský smysl utrpení, světová náboženství, ekumenismus,
formy křesťanské spirituality)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5.10.5 Sborový zpěv
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1

1

1

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

Charakteristika předmětu
Charakteristika nepovinného předmětu - Sborový zpěv
----------------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Nepovinný předmět Sborový zpěv se vyučuje v 3.- 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Vzdělávání v tomto předmětu úzce souvisí se vzdělávacím oborem Hudební výchova a směřuje k :
- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních aktivit
- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
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- získávání orientace v širokém spektru písňové tvorby různých hudebních stylů
- poznávání písňové tvorby různých národů
- rozvoji žákovy celkové hudebnosti
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy.
Průřezová témata:
EV - vnímání krásy, citlivý přístup k přírodě
EGS - vnímání evropské hudební kultury
OSV - poznávání lidí
- kreativita
- sebepoznání a sebepojetí
- kooperace
VDO - slušnost, tolerance, aktivita, samostatnost
MKV – rozmanitost písňové tvorby různých národů
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení
Žáci
- využívají svých hudebních schopností a dovedností při hudebních aktivitách
- uplatňují pěvecké dovednosti a návyky při sborovém zpěvu
- zpívají intonačně čistě a rytmicky přesně
2.2. Kompetence k řešení problémů
Žáci
- samostatně a kriticky přemýšlejí
- mají dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů
2.3. Kompetence komunikativní
Žáci
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých
- žáci spolupracují a zajímají se o názory ostatních
2.4. Kompetence sociální a personální
Žáci
- efektivně spolupracují, respektují názory jiných
- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých
spolužáků
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu
práce sboru
2.5. Kompetence občanské
Žáci
- respektují názor druhých
- chrání a oceňují naše kulturní tradice
- aktivně se zapojují do kulturního dění v regionu - vystoupení
2.6. Kompetence pracovní
Žáci
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená
pravidla
- žáci si vytváří pozitivní vztah ke zpěvu
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5.10.5 Sborový zpěv

3. ročník
1 týdně, N

4. ročník
1 týdně, N

5. ročník
1 týdně, N

1. Lidové písně české i písně ostatních evropských národů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje hlasovou hygienu

- lidové písně české i písně ostatních evropských národů

• upevňuje správné pěvecké návyky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
K
VMEGS
ES
MuV
LV
PM

2. Umělé písně současných skladatelů písní pro děti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• snaží se o vyrovnaný intonačně čistý sborový zpěv
Průřezová témata

- umělé písně současných skladatelů písní pro děti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

3. Kánony
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• snaží se o intonačně a rytmicky čistý hlasový projev v jednohlase i
vícehlase
Průřezová témata

- kánony

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.10.6 Seminář z českého jazyka

5. ročník

4. Jednohlas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozvíjí hlasový rozsah

- jednohlas

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

5. Vícehlasé úpravy lidových písní podle pěvecké vyspělosti sboru
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zlepšuje úroveň vlastního pěveckého projevu
Průřezová témata

- vícehlasé úpravy lidových písní podle pěvecké vyspělosti sboru

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
1 týdně, N

7. ročník
1 týdně, N

8. ročník
1 týdně, N

9. ročník
1 týdně, N

5.10.6 Seminář z českého jazyka
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

5. ročník

0

Charakteristika předmětu
Charakteristika volitelného předmětu - Seminář z českého jazyka
-----------------------------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Volitelný předmět Seminář z českého jazyka se vyučuje v 9. ročníku 2 hodiny týdně.
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5.10.6 Seminář z českého jazyka

Vyučovací předmět:
- je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
- klade důraz na přípravu žáků k přijímacím zkouškám
- umožňuje slabším žákům upevnit si základní učivo
Formy realizace vyučovací předmětu:
- skupinová práce
- využití Scio testů
- využití počítačových programů
- práce s jazykovými příručkami
Vyučovací předmět Seminář z českého jazyka úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru Jazyk
a jazyková komunikace. Prolínají jím průřezová témata Mediální výchova (role médií v každodenním životě,
kritický přístup k médiím, rozvíjení mluveného i písemného projevu), Multikulturní výchova (specifické rysy
jazyků a jejich rovnocennost) a Osobnostní a sociální výchova.
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení
Žáci
- vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků
- osvojují si základní jazykové a literární pojmy
- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
- využívají prostředků výpočetní techniky
2.2. Kompetence k řešení problémů
Žáci
- vyhledávají informace vhodné k řešení problému
- využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
2.3. Kompetence komunikativní
Žáci
- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují
- účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory
- využívají informačních a komunikačních prostředků
- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně
i písemně
2.4. Kompetence sociální a personální
Žáci :
- účinně spolupracují ve skupině
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- dodržují stanovená pravidla
2.5. Kompetence občanské
Žáci
- respektují přesvědčení druhých lidí
- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
- aktivně se zapojují do kulturního dění
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům
2.6. Kompetence pracovní
Žáci
- dodržují hygienu práce
- dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou
- využívá svých znalostí v běžné praxi
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5.10.6 Seminář z českého jazyka

9. ročník
0 týdně, P

1. Příprava na přijímací řízení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami

- příprava na přijímací řízení
- opakování a prohlubování učiva
- využití Scio testů, práce s cvičnými testy, prohlubování učiva
skladby pravopisu

• ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické
• využívá znalostí při jazykovém rozboru
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a
souvětí
• samostatně pracuje s příručkami
• zvládá základy pravopisu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
KaK
ŘPRD

2. Stručný přehled literatury
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v základních směrech české a světové literatury
• vyhledává informace v různých zdrojích (internet, knihovna) a
tvořivě pracuje
• tvoří vlastní texty
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním a filmovém
zpracování

Průřezová témata

- česká literatura 10. - 20. století
- světová literatura
- základní literární pojmy
- literární druhy a žánry
- struktura literárních děl
- vytváření vlastních textů
- přednes a dramatizace
- ukázky filmové tvorby na základě literárních předloh

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VDO
OSŠ
VMEGS
OES
JE
MeV
FVM
TMS
VAMS
OSV
Ko
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5.10.7 Seminář z matematiky

9. ročník

3. Slohové útvary a komunikace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• improvizuje

- písemné a ústní projevy, vlastní práce, hodnocení
- média a reklama

• zapojuje se do diskuse
• formuluje hlavní myšlenky textu, samostatně připraví referát
• umí uspořádat informace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MeV
KČPPMS
SMS
IVMSR
TMS
OSV
Ko
HPPE

5.10.7 Seminář z matematiky
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník
0

Charakteristika předmětu
Charakteristika volitelného předmětu – Seminář z matematiky
------------------------------------------------------------------------1. Obsahové, časové a organizační vymezení
Volitelný předmět Seminář z matematiky se vyučuje v 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Vzdělávání je zaměřeno na
- procvičování a prohlubování učiva, na přípravu ke studiu na střední škole
- užití matematiky v reálných situacích
- osvojení pojmů, matem. postupů
- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
- logického a kritického usuzování
Metody a formy práce:
- práce s učebnicí
- využití prostředků výpočetní techniky
- práce ve skupinách
- Scio testy
- didaktické hry a soutěže
- samostatná práce
Předmět je úzce spjat s ostatními předměty, např. fyzika, chemie, zeměpis.
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5.10.7 Seminář z matematiky

Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV, VDO
EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí
EGS – srovnání států, HDP, grafy
2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
2.1. Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k
- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním
reálných jevů
- vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)
- využívání prostředků výpočetní techniky
2.2. Kompetence k řešení problémů
Žáci
- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model
- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů
- jsou vedeni k ověřování výsledků
2.3. Kompetence komunikativní
Žáci
- zdůvodňují matematické postupy
- vytvářejí hypotézy
- komunikují na odpovídající úrovni
- užívají správnou terminologii a symboliku
2.4. Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly
2.5. Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
2.6. Kompetence pracovní
Žáci
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
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5.10.8 Všeobecně vzděllávací seminář

9. ročník

9. ročník
0 týdně, P

1. Opakování a prohlubování učiva
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší slovní úlohy z reálného života pomocí lineárních rovnic a jejich
soustav
• řeší složitější lomené výrazy
• vypočítá obvod a obsah trojúhelníku, čtyřúhelníku, kruhu
• vypočítá povrch a objem kolmého hranolu, válce
• pozná a narýsuje graf lineární a kvadratické funkce, nepřímé
úměrnosti a goniometrických funkcí
• pracuje s tabulkami, grafy

- procvičování a prohlubování učiva, příprava ke studiu na střední
škole
- výrazy
- rovinné obrazce
- tělesa
- funkce
- rovnice, soustavy rovnic
- finanční matematika

• matematizuje reálné situace
• řeší úlohy z praxe z oboru finanční matematiky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSV

Fyzika

RSP

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

KaK

Pohyb tělesa

ŘPRD
K
VDO
OOSS
MeV
SMS

2. Rozšiřující učivo
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší kvadratické rovnice

- kvadratické rovnice
- kvadratické nerovnice
- usměrňování zlomků
- částečné odmocňování
- výroková logika
- kombinatorika

• řeší kvadratické nerovnice užitím grafu
• ovládá jednoduché úpravy výrazů z odmocninami
• zná základní pojmy z výrokové logiky a kombinatoriky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSV
RSP
K
EV
ŽP

5.10.8 Všeobecně vzděllávací seminář
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník
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6. ročník

5.10.8 Všeobecně vzděllávací seminář

7. ročník

8. ročník

9. ročník
0+1

Charakteristika předmětu
Charakteristika volitelného předmětu – Všeobecně vzdělávací seminář
------------------------------------------------------------------------Volitelný předmět Všeobecně vzdělávací semninář se vyučuje v 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Jedna hodina je zaměřena na rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru český jazyk a literatura, druhá
hodina na prohlubování učiva matematiky.
Tento velitelný předmět vznikl na základě požadavků žáků 9. tříd.

Učivo a výstupy korespondují s učivem a výstupy volitelných předmětů - Seminář z českého jazyka a Seminář
z matematiky v redukovaném poměru.

9. ročník
0+1 týdně, P
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EU Peníze školám

6 Projekty
Název školy

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

Adresa

Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Platnost

od 1. 9. 2014

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Dosažené vzdělání

Základní vzdělání
Délka studia v letech:
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EU Peníze školám

Určen pro:

EU Peníze školám

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, IP oblast podpory 1.4
Název projektu: Škola pro život
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na
základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním
a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických
pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech
bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP
a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke
vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo
zavedením programu primární prevence.
Klíčové aktivity:
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků zákldních škol
6 šablon
II/1 Individuální výuka izích jazyků 3 šablony
III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií 4 šablony
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prstřednictví ICT 2 šablony
IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol
1 šablona
VI/1 Individualizace výuky pro efektivní rozvoj přírodovědné gramotnosti 3 šablony
II/3 Metodický kurz pro učitele jazyků 2 učitelé
III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií 10 učitelů
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 2 šablony
VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k rozvoji finannčí gramotnosti 4 učitelé
Celková výše poskytnutých prstředků: 1 958 772,- Kč.
Projekt bude realizován od černa 2011 do ledna 2014.
Šablony OP VVV pro 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Od 1. 9. 2017 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony pro 1. ZŠ T. G.
Masaryka Milevsko“. Cílem výzvy je podpořit základní a mateřské školy formou projektů zjednodušeného
vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném
vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního
pedagoga, sociálního pedagoga.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005088
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Rozpočet projektu celkem: 1 203 114,00 Kč
Naše škola se zapojila do následujících šablon:
II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
24 šablon
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
8 šablon
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
46 šablon
Do projektu jsou zapojeni všichni pedagogové školy. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání
a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancovánEU, Evropskými strukturálními
a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
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Šablony OP VVV pro 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko II
Výzva č. 02_18_063 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony pro 1. ZŠ T. G.
Masaryka Milevsko II.“. Cílem výzvy je podpořit základní a mateřské školy. školská zájmová zařízení formou
projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže
školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního
psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013522
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Rozpočet projektu celkem: 1 203 114,00 Kč
Naše škola se zapojila do následujících šablon:
2.II./2
Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
2:II/17b
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
2.II/18
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/20
Projektový den mimo školu
2.V/1
Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
2.V/11b
Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her
2.V./12
Projektový den v ŠD/ŠK
Do projektu jsou zapojeni všichni pedagogové školy. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání
a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancovánEU, Evropskými strukturálními
a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Projekt 1. ZŠ TGM - MAS - IROP 68
Integrovaný regionální operační program 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení
Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodních věd a polytechnického vzdělávání a zvýšení využívání
informačních a komunikačních technologií při výuce na 1. ZŠ T. G. Masaryka. To bude zajištěno skrze vybavení
učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání. V rámci projektu bude dále zajištěna bezbariérovost školy.
To bude docíleno pořízením schodolezu a vybudováním bezbariérové toalety.
Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu
klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Specifickými cíli
projektu jsou:
- modernizace výuky přírodních věd a polytechnického vzdělávání vč. zapojení
nových výukových metod,
- zvýšení využívání moderních digitálních technologií při výuce,
- zvýšení zájmu o studium přírodních věd a technických předmětů - individualizace výuky,
- zkvalitnění přípravy studentů v oblasti přírodních věd a technických oborů pro navazující studium na středních
školách,
- zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole,
- vytvoření synergie s již zrealizovanými projekty,
- mimoškolní zájmová aktivita.
Kroužek deskových her a logiky, Kroužek robotiky, Kroužek 3D tisku, - zajištění bezbariérovosti. Díky
projektu bude naplněn specifický cíl Integrovaného regionálního operačního programu 2.4 Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu
ke vzdělávání a na získávání klíčových kompetencí, konkrétně přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce
s digitálními technologiemi, které žáci využijí v praxi. Rozvoj klíčových kompetencí rovněž zajistí neformální
vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010832
Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
Rozpočet projektu celkem: 1 508 983,30 Kč
Do projektu jsou zapojeni pedagogové přírodovědných předmětů školy. Hlavním cílem projektu je zlepšení
kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
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7 Evaluace vzdělávacího programu
Název školy

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

Adresa

Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Platnost

od 1. 9. 2014

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Dosažené vzdělání

Základní vzdělání
Délka studia v letech:

9

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKU
1 Pravidla hodnocení žáků a jejich klasifikace
--------------------------------------------------------Vychází ze zákona §30 odst. 2 č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ) , a vyhlášky č. 48/2005 Sb.,o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze dne 18. 1. 2005.
2 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování
---------------------------------------------------------------------------2.1 Cíle hodnocení:
umožnit posouzení míry osvojených poznatků a dovedností s očekávaným výstupem
podporovat individuální rozvoj žáka a přitom respektovat jeho přirozené vlastnosti a možnosti, motivovat ho
k dobrým školním výsledkům
přispět k odpovědnému vztahu žáka ke vzdělávání a ke škole
zmírnit negativní dopad slabých výkonů žáka na jeho psychiku
umožnit srovnání výkonů žáka s jeho minulými výkony
2.2 Předmět hodnocení:
chování ve škole a na akcích pořádaných školou
průběh vzdělávání a jeho výsledky – znalosti, pochopení, aplikace, analýza, syntéza, schopnost hodnotit
míra a kvalita osvojených poznatků, dovedností a získaných kompetencí, jejich souvislosti a používání při řešení
úkolů , též jejich aplikace v podmínkách běžného života
aktivní zapojení žáka ve výuce a jeho zodpovědnost za své studijní výsledky
uplatňování tvůrčího a efektivního přístupu při hledání nových poznatků a cest řešení problémů
schopnost pracovat samostatně s učebnicí, výukovým textem, atlasy, slovníky, tvořit nákres, přehled, graf,
poznámky atd.
schopnost třídit informace, odlišit podstatné od nepodstatného, zobecňovat a vyvozovat závěry
ovládání základních komunikačních prostředků – vyjadřování, naslouchání, kladení otázek, formulování
myšlenek ústně i písemnou formou, obhajoba vlastního názoru
přijímání a uplatňování mravních a občanských hodnot společnosti – vztah ke kultuře národa, tradicím, domovu,
spolužákům, autoritám, vzdělání, k životnímu prostředí, k péči o zdraví, k činům a názorům ostatních lidí, míra
tolerance k odlišnostem jednotlivých lidí atd.
vztah k vlastní práci – odpovědnost, spolehlivost, snaživost, píle, schopnost spolupráce s ostatními atd.
2.3 Zásady hodnocení:
přiměřená náročnost
pedagogický takt
komplexní, všestranné posuzování žákových výkonů
jednoznačnost, cílenost, srozumitelnost, věcná a odborná správnost
dodržování předem stanovených kritérií
doložitelnost a pedagogická zdůvodnitelnost
2.4 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
Žák je v průběhu celého školního roku veden k tomu, aby dokázal sám objektivně zhodnotit svůj výkon. Ve
vyučovacích hodinách a ostatní školní práci žák:
1. Má prostor pro vlastní vyjádření, pro obhajobu vlastních názorů.
2. Má dostatek námětů a času pro samostatnou činnost, pro rozlišování, porovnávání a výběr.
3. Učí se chybu považovat za příležitost k lepšímu porozumění, využívá prostor pro případnou nápravu stavu.
4. Dbá na vyváženost vlastního sebehodnocení.
5. Má podporu učitelů při komplexním sebehodnocení.
6. Přijímá roli tvůrčího jedince schopného vyrovnat se i s nečekanou situací.
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7. Využívá prostor pro samostatné rozhodování o vlastní činnosti, dokáže unést svou zodpovědnost.
8. Posiluje vlastní sebevědomí a sebedůvěru.
9. Koriguje svoje nadměrné sebevědomí, uvědomuje si nebezpečí přeceňování sebe sama.
10. Pěstuje si zdravou sebekritičnost.
11. Je veden k vytváření vlastní zdravé ctižádosti, je k sobě přiměřeně náročný.
12. Pozitivně smýšlí o sobě i o druhých.Uvědomuje si společné znaky i odlišnosti svoje i jiných lidí.
13. Vyjadřuje se vždy slušně, přiměřeně věku.
14. Nepoužívá a nepřipouští jízlivé poznámky, urážky, dvojsmysly
15. Udržuje a tvoří pozitivní lidské hodnoty.
3 Způsoby hodnocení prospěchu a chování žáků
-----------------------------------------------------------3.1 Hodnocení klasifikačním stupněm
------------------------------------------Chování je klasifikováno stupni:
l – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Vyučované předměty jsou klasifikovány stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí stupni:
pracoval(a) úspěšně
pracoval(a)
Celkový prospěch žáka:
prospěl(a) s vyznamenáním,
prospěl(a),
neprospěl(a).
Postup do vyššího ročníku se řídí zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou č. 48/2005 Sb.,o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
3.2 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování
-------------------------------------------------------------Stupeň 1 – velmi dobrý
Žák se chová slušně ke spolužákům a všem dospělým osobám ve škole. Uvědoměle dodržuje školní řád.
Nenarušuje vyučování nevhodnými poznámkami nebo nevhodným chováním. Má kladný vztah ke kolektivu
třídy a školy a přispívá k jeho upevňování. Aktivně se podílí na vytváření dobré pracovní atmosféry ve třídě.
Méně závažných přestupků se dopouští pouze ojediněle.
Stupeň 2 – uspokojivé
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Dopustí se však
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu nebo se opakovaně dopouští méně
závažných přestupků. Je však přístupný výchovnému působení.
Stupeň 3 – neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopouští se vážného provinění, které
může ohrozit zdraví nebo výchovu ostatních žáků. Narušuje závažným způsobem činnost kolektivu třídy nebo
školy. Není přístupný výchovnému působení.
Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
a) předměty s převahou teoretického zaměření
b) předměty s převahou praktického zaměření
c) předměty s převahou výchovného zaměření
3.3 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace vyučovaných předmětů
--------------------------------------------------------------------------------Stupeň 1 – výborný
a) s teoretickým zaměřením (oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk
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a společnost, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět)
Žák přesně a uceleně ovládá a trvale si osvojuje požadované vědomosti a poznatky.Chápe a využívá vztahy mezi
nimi. Pracuje samostatně a tvořivě.Jeho ústní i písemný projev je správný, přesný a výstižný. Žákovy výsledky
jsou kvalitní, mohou vykazovat pouze malé nedostatky. Je schopen samostatně studovat přiměřené texty
a vyhledávat informace. O výuku projevuje aktivní a trvalý zájem.
b) s praktickým zaměřením (oblasti: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci. Praktické činnosti vykonává pohotově a samostatně. Informace
vyhledává samostatně a tvořivě je využívá v praktické části. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště
v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Aktivně překonává
vyskytující se překážky v jeho práci.
c) s výchovně vzdělávacím zaměřením (oblasti: Umění a kultura, Člověk a zdraví)
Žák je v činnostech velmi aktivní, jeho zájem o daný předmět je trvalý, osvojené poznatky a dovednosti tvořivě
uplatňuje, pracuje samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a aktivně je rozvíjí v individuálních
i kolektivních projevech, cílevědomě rozvíjí svoje estetické cítění a tělesnou zdatnost, dodržuje zásady zdravého
životního stylu.
Stupeň 2 – chvalitebný
a) s teoretickým zaměřením (oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk
a společnost, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět)
Žák ovládá požadované vědomosti a dovednosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává
požadované činnosti. Pracuje samostatně nebo podle menších podnětů učitele.Ústní i písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti nebo úplnosti. Žákovy výsledky jsou bez podstatných nedostatků. Je schopen
samostatně nebo s menší pomocí učitele studovat přiměřené texty. O výuku má zájem. Nové poznatky si osvojuje
cílevědomě.
b) s praktickým zaměřením (oblasti: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie)
Žák projevuje kladný vztah k práci. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické
poznatky při praktické činnosti. Pracuje samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné
chyby. Výsledky jeho práce mají však drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci. Překážky v práci
překonává s občasnou pomocí učitele.
c) s výchovně vzdělávacím zaměřením (oblasti: Umění a kultura, Člověk a zdraví)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý a převážně samostatný. Aktivně využívá svoje osobní předpoklady a rozvíjí
je v individuálním i kolektivním projevu. Výsledky jeho práce jsou estetické, bez větších nedostatků
a nepřesností. Pracuje se zájmem. Při aplikaci osvojených vědomostí, dovedností a návyků potřebuje jen
občasnou pomoc učitele. Cílevědomě si v požadované míře rozvíjí estetický vkus a svoji tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 – dobrý
a) s teoretickým zaměřením (oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk
a společnost, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět jazyky)
Žák má v ucelenosti, úplnosti a přesnosti osvojených poznatků nepodstatné mezery. Při vykonávání
požadovaných činností projevuje nedostatky, které dovede za pomoci učitele korigovat.V uplatňování
osvojených poznatků při řešení úkolů se dopouští chyb. Jeho myšlení je málo tvořivé, ale dokáže pracovat pod
vedením učitele. V jeho ústním i písemném projevu jsou častější nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. Samostatně studovat dokáže jen pod soustavným dohledem učitele.
b) s praktickým zaměřením (oblasti: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie)
Žák projevuje vztah k práci s menšími výkyvy. Získané teoretické poznatky uplatňuje za pomoci učitele. Při práci
se dopouští chyb a k jejich nápravě potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky jeho práce vykazují nedostatky.
Vlastní práci si organizuje méně účelně. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
c) s výchovně vzdělávacím zaměřením (oblasti: Umění a kultura, Člověk a zdraví)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním ani
kolektivním projevu. Výsledky jeho práce jsou méně estetické, mají menší nedostatky. Zájem o činnost je
kolísavý. Při aplikaci svých schopností potřebuje pomoc učitele. Svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost nerozvíjí
v požadované míře.
Stupeň 4 – dostatečný
a) s teoretickým zaměřením (oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk
a společnost, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování osvojených
poznatků se vyskytují závažné chyby. Žák je málo tvořivý a pohotový. Pracuje nesamostatně. Jeho ústní
i písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky opraví jen
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s vydatnou pomocí učitele. Při samostatné práci má velké obtíže.
b) s praktickým zaměřením (oblasti: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci. Získané znalosti uplatňuje jen za soustavné pomoci učitele. Při práci se
dopouští větších chyb. Potřebuje soustavnou pomoc učitele.Ve výsledcích práce má závažné nedostatky.
Organizovat vlastní práci dokáže jen za vydatné pomoci učitele. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
c) s výchovně vzdělávacím zaměřením (oblasti: Umění a kultura, Člověk a zdraví)
Žák pracuje bez zájmu o daný předmět. Je převážně pasivní. Při aplikaci svých schopností potřebuje vydatnou
pomoc a pobídku učitele. Výsledky jeho práce jsou málo estetické, vykazují závažné nedostatky a chyby. Svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost nerozvíjí v požadované míře.
Stupeň 5 – nedostatečný
a) s teoretickým zaměřením (oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk
a společnost, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět jazyky)
Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil uceleně, přesně ani úplně. Má závažné a značné mezery. Při
uplatňování osvojených poznatků se vyskytují velmi závažné chyby, které nedovede opravit ani s pomocí učitele.
V ústním a v písemném projevu má značné a závažné nedostatky. Neprojevuje samostatnost v myšlení.
Nedovede pracovat samostatně.
b) s praktickým zaměřením (oblasti: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky
při praktické činnosti. V práci má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele.
Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné a nepřesné.
c) s výchovně vzdělávacím zaměřením (oblasti: Umění a kultura, Člověk a zdraví)
Žák je v činnostech pasivní. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí žádné úsilí. Rozvoj jeho schopností je
neuspokojivý. Výsledky jeho práce vykazují závažné chyby a nedostatky, které nenapraví ani se značnou pomocí
učitele. Nemá zájem rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
4.Pravidla pro klasifikaci:
-------------------------------- klasifikovat pouze důkladně procvičené učivo žák musí být klasifikován minimálně 2x za pololetí
- neklasifikovat žáka po nejméně týdenní nepřítomnosti ihned po příchodu do školy, ponechat mu na doplnění
poznatků přiměřený čas v závislosti na délce jeho nepřítomnosti
- vždy žákovi oznámit výsledek zkoušky - při ústní zkoušce oznámí učitel výsledek okamžitě, při písemné
zkoušce nejpozději do 14 dnů ode dne konání zkoušky
- kontrolní písemné práce rozvrhnout rovnoměrně na celý školní rok, aby se nehromadily jen v určitých obdobích
- termíny písemných prací konzultovat s třídním učitelem - v jednom dni lze psát jen jednu čtvrtletní práci
- vést si soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka
- archivovat písemné práce žáků - dobu archivace určí ředitel školy
5. Zásady pro používání slovního hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - dítě se zdravotním
postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Klasifikace těchto žáků se řídí metodickým pokynem MŠMT ČR č.j. 23 472/92-21.
2. O slovní hodnocení musí zákonný zástupce žáka požádat ředitele školy.
3. Žádost musí být písemná a obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení žáka, datum narození, třída, kterou žák
navštěvuje, vyučovací předmět a důvod, proč být žák hodnocen slovně.
4. K žádosti musí být přiloženo písemné zprávaí školského poradenského zařízení.
5. Ředitel školy rozhodne o vhodnosti slovního hodnocení daného žáka.
6. Žák je slovně hodnocen v předmětech, ve kterých má obtíže vyvolané jeho poruchou.
7. Učitel objektivně posoudí a slovně popíše jednotlivé složky školního výkonu žáka tak, aby nepřevládalo
negativní hodnocení vyvolané poruchou.
8. Hodnocení musí obsahovat také zdůvodnění a doporučení, jak případným dalším neúspěchům dítěte
předcházet a překonávat je.
9. Z hodnocení musí být zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům, k jeho
možnostem a věku.
10. Učitel uplatňuje slovní hodnocení po celou dobu školního roku, ne těsně před pololetní klasifikací.
11. Učitel ostatním dětem taktně sdělí příčiny neúspěchů a slovního hodnocení dítěte s poruchou.
12. Učitel spolupracuje s třídním učitelem, výchovným poradcem a pracovníky specializovaných pracovišť, kteří
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mají dítě v péči (např. PPP).
13. Učitel úzce spolupracuje s rodinou, je-li taková spolupráce možná.
14. Učitel ve výuce vytváří pro dítě s vývojovou poruchou odpovídající podmínky (např. dítě nesedí v poslední
lavici, pomůcky atd.),
15. Učitel klade důraz na ten druh práce, kde má žák menší obtíže, vychází z počtu jevů, které žák zvládl.
16. Ředitelství školy zajistí dle možností snížený počet dětí ve třídě.
17. Na vysvědčení bude tento žák hodnocen prospěl – odpovídá-li slovní hodnocení klasifikačnímu stupni 2, 3, 4;
neprospěl – odpovídá-li slovní hodnocení klasifikačnímu stupni 5.
6. Získávání podkladů pro hodnocení žáků:
---------------------------------------------------- soustavné diagnostické pozorování žáka
- soustavné sledování výkonů a připravenosti žáka
- různé druhy zkoušek: písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové
- čtvrtletní kontrolní práce
- rozbor výsledků činnosti žáka
- konzultace s ostatními vyučujícími
- konzultace s pracovníky PPP, zejména u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
- rozhovory se žákem a jeho zákonnými zástupci
7. Komisionální a opravné zkoušky
---------------------------------------------Řídí se § 52, 53 zákona č. 561/2004 Sb., § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky.
Klasifikační řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 27. 8. 2009.

AUTOEVALUACE ŠKOLY
---------------------------Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a § 12 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Stává se
nedílnou součástí našeho ŠVP a v průběhu vzdělávání bude zaměřeno na začleňování klíčových kompetencí do
průběhu výchovně vzdělávacího procesu.
Základní sledovanou časovou jednotkou bude školní rok. Vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění
a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole.
Autoevaluace je soubor pravidelně se opakujících činností – pozorování, dotazování, monitorování, testování,
hospitační činnosti a analýzy stavu před, během a po určitém stanoveném období.
1. Oblasti autoevaluace
- materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
- řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
- průběh vzdělávání
- výsledky vzdělávání
- soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání
- školní klima a vzájemné vztahy s žáky
- vztah rodičů ke škole
- sledování zájmu veřejnosti o školu a image školy
- zájmová činnost
- školní družina
- školní kuchyně a jídelna

2. Cíle a kritéria autoevaluace
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy, a tím získat podklady pro plánování
a realizaci dalšího rozvoje školy.
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2.1. Hlavní cíle autoevaluace:
- zlepšit kvalitu vzdělání
- získat zpětnou vazbu pro činnost školy
- získat informace o tom, jak jsou naplňovány stanovené cíle vzdělávání
- získat podklady pro strategické plánování a řízení
- přispět ke stanovení priorit rozvoje školy
- posílit spolupráci školy s rodiči
- přispět ke zlepšení klimatu a důvěry mezi učiteli, žáky a rodiči
- posílit sebevědomí pedagogů školy

2.2. Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok.

3. Nástroje autoevaluace
- rozbor dokumentace školy
- pozorování a prohlídka
- dotazování, ankety a dotazníky pro žáky, rodiče a učitele
- testování - testy školní, prověrky, testy standardizované SCIO, CERMAT
- hospitace a vzájemné hospitace
- jednání pedagogické rady
- rozhovory s žáky, rodiči a učiteli
- SWOT analýza
- účast žáků v soutěžích, olympiádách a práce žáků
- výroční zpráva
- jednání školské rady a SRPDŠ

4. Časové rozvržení autoevaluačních činností
- hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku)
- sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok (začátek škol. roku)
- projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok (do 31. října)
- termínované testování CERMAT, SCIO, TIMMS
- dotazníky na klima školy
- Průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady a SRPDŠ
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