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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: ŠVP 2021
MOTIVAČNÍ NÁZEV: Projekt 3 D - Dobrovolně s důvtipem k dovednostem

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám.
1/615
ADRESA ŠKOLY: Chaplinovo náměstí 615/1, Hlubočepy, Praha 5, 15200
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Veronika Urban Volfová
KONTAKT: reditel@zsbarr.cz, web: www.zsbarr.cz
IČ: 65993527
RED-IZO: 600038475

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Městská část Praha 5
ADRESA ZŘIZOVATELE: náměstí 14. října 4, 15022 Praha 5 - Smíchov
KONTAKTY:
251 819 071

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 1. 9. 2021
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 31. 8. 2021
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 30. 8. 2021
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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 je škola
plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků a
rozměrem mezi velmi velké školy.

2.2 Umístění školy
Základní škola a mateřská škola Barrandov se nachází na sídlišti Barrandov v Praze 5 v bezprostřední
blízkosti Prokopského údolí. Součástí školy je mateřská škola, která vzdělává děti v šesti třídách, z
nichž jedna je určena ne tříletým dětem. Čtyři třídy se nachází v Renoirově ulici a 2 třídy
předškolních dětí jsou umístěny v budově základní školy na Chaplinově náměstí. Škola rovněž
organizuje výuku v přípravné třídě a poskytuje služby školní družiny, určené pro žáky 1. – 5.
ročníku.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Do školy nejčastěji chodí pěšky. Školu
navštěvuje 11 % žáků - cizích státních příslušníků.

2.4 Podmínky školy
Mateřská škola je umístěna ve 4 třídách na odloučeném pracovišti v Renoirově ulici a ve 2 třídách
detašovaného pracoviště v přízemí pavilonu 2. stupně základní školy. U obou objektů je zahrada
určená pouze pro děti MŠ. Základní škola se skládá z pěti pavilonů: pavilon 1. stupně s 18
kmenovými třídami, 3 jazykovými učebnami a učebnami pro hudební a výtvarnou výchovu,
pavilon 2. stupně s 12 kmenovými třídami, 3 jazykovými učebnami, 2 odbornými učebnami pro
přírodní vědy (přírodopis, fyzika a chemie), učebnou pro hudební výchovu a zrcadlovým sálem,
vedlejší pavilon výchov s učebnou výtvarné výchovy, keramickou dílnou, cvičnou kuchyní, dvěma
učebnami pro výuku informačních technologií,
středový pavilon s knihovnou a studovnou pro žáky, dále také kinosálem, kancelářemi
administrativních pracovníků, vedení školy a školního poradenského pracoviště,
pavilon pro tělesnou výchovu se 3 tělocvičnami a posilovnou je vybaven bezbariérovým
přístupem,
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pavilon školní jídelny s kuchyní a s oddělením přípravné třídy a družiny se zázemím.
Učebny jsou světlé, čisté, většinou vybavené novým nábytkem. Ve všech učebnách je interaktivní
tabule s připojením na internet.
Vyučovacím jazykem je český jazyk.

2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
Hlavním cílem autoevaluace školy je zhodnocení stavu, tj. zjištění a získání podstatných informací o
tom, jak funguje školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy atd. Všechny informace,
které se nám podaří shromáždit, slouží jako zpětná vazba, na jejímž základě provádíme příslušné
kroky k odstraňování zjištěných nedostatků. Autoevaluace školy slouží, kdo jsou součástí
školy, tj.vedení školy, pedagogického sboru a ostatních provozních zaměstnanců, žáků a žákyň,
dále pak jejich zákonných zástupců, stejně tak širší komunitě, ve které žijeme. V hodnocení se
snažíme o maximální objektivitu zkoumání a interpretace výsledků. Snažíme se detekovat jak
nedostatky, tak potenciální hrozby, výzvy či naopak přednosti a silné stránky naší základní školy.
Průběžné autoevaluace nám slouží k zhodnocení aktuálního stavu a stanovení jasné strategie.
Oblasti autoevaluace:
- materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
- průběh vzdělávání - soulad výuky se školním vzdělávacím programem
- školní klima a spokojenost pedagogů - spokojenost žáků
- spolupráce s rodiči a jejich spokojenost se vzděláváním žáků
- vzájemné vztahy a spolupráce pedagogů
- efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků
- výsledky vzdělávání a výchovy
- kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
- úroveň řízení školy, kvalita personální práce
- efektivita projektové práce
- efektivita a výsledky mezinárodní spolupráce školy
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- vnímání školy místní komunitou a prezentace školy

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Cíle autoevaluace si stanovuje škola vzhledem k vymezeným oblastem, abychom zjistili aktuální
informace, získali přehled o stavu školy, a mohli tak reagovat na aktuální situaci a současně
plánovat další rozvoj školy. Na základě vyhodnocení výsledků některé z oblastí autoevaluace pak
můžeme jasně definovat cíle a přistoupit k vytyčování tzv. dílčích cílů, čímž se přesouváme ke
kritériím. Kritéria, neboli indikátory kvality školy, jsou úzce provázána s tzv. dílčími cíli. Dílčí cíl v
první etapě se může stát kritériem v následující etapě. Jelikož si evaluaci provádíme sami,
stanovujeme si také svá vlastní kritéria, k nimž jsme došli při prvních zjišťováních počátečních stavů.
Pro stanovení konkrétních kritérií je nutná přesná a poctivá analýza počátečních stavů v daných
oblastech autoevaluace naší školy.

2.5.3 Nástroje autoevaluace
Analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace
vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), sebehodnotící rámce
(např. CAF - Common Assessment Framework, Model excelence apod.), zjišťování a vyhodnocování
výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba externích subjektů.

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti (celková autoevaluace školy) jsou prováděny pravidelně jedenkrát za 3 roky.
Ostaní dílčí autoevaluační nástroje, cíle a kritéria jsou nepravidelně realizovány v průběhu
jednotlivých školních roků.

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s následujícími institucemi:
neziskové organizace: Meta, o.p.s., inBáze, z.s., Integrační centrum Praha, o.p.s., Talentcentrum,
Život bez závislostí, Věda nás baví, Ovoce do škol, Tvořivá škola, VŠE Praha, Vzdělávací a
diagnostické středisko STEP, Městská knihovna – pobočka Barrandov, Sdružení Letokruh, Sparta
Praha - florbal
obec/město: Městská část Praha 5
sdružení rodičů a přátel školy: Chapliňák
školská rada
školské poradenské zařízení: PPP Praha 5
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2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, pravidelná trivia,
pravidelné třídní schůzky, školní slavnosti, jarmarky projektové dny.
Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, jarmark, vánoční tvoření, sezónní besídky, rodičovské
kavárny určené pro setkávání s rodiči v neformálním prostředí.

2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí 79 pedagogických pracovníků, včetně ředitelky školy a jejích 3 zástupců. V tomto
počtu je také zařazeno také 10 vychovatelek školní družiny a 13 asistentek pedagoga.
Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Na škole dále působí 22
nepedagogických zaměstnanců na ZŠ, 13 nepedagogických zaměstnanců ve školní jídelně. Celkem
tedy 114 zaměstnanců.

2.9 Dlouhodobé projekty
Pedagogové spolupracují na třídních, ročníkových a celoškoních projektech. V současné době
probíhají programy pro prevenci kouření a alkoholu, adaptační kurz pro 6. ročník – utváření
kolektivu, podpora speciálního pedagoga ve škole, Logopedická pomoc dětem v MŠ, Člověk v tísni
– skupinové a individuální doučování žáků na celoškolní úrovni, čerpáme granty vyhlašované
různými organizacemi. Dotace Ministerstva vnitra Integrace cizinců 2021, MŠMT (zvl. Šablony)
- MČP5, MHMP, aj. Spolupracujeme se spolkem rodičů Chapliňák na vybavení pro zájmové kroužky
školy – sportovní, dramatický, sborový zpěv.

2.10 Mezinárodní spolupráce
Podílíme se na mezinárodním projektu Erasmus+ s názvem Autoevaluace jako prostředek lepšího
předškolního vzdělávání. Snažíme se navázat kontakty s partnerskými školami a zorganizovat školní
výměnné pobyty pro žáky. Využíváme studijních pobytů španělských studentů, budoucích učitelů,
kteří participují v tandemové výuce.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
Školní vzdělávací program se zaměřuje na rovnoměrný rozvoj osobnosti každého dítěte.
Výuka anglického jazyka začíná již v předškolní třídě v MŠ a pokračuje ve formě povinného
předmětu od 1. třídy do 9. třídy. Hodinová dotace výuky anglického jazyka je vyšší než běžný průměr
na ZŠ. Dle možností je také zařazována v nejazykových předmětech metodou CLIL. V prvních třídách
vyučujeme čtení a psaní analyticko-syntetickou metodou a metodou Sfumato. Na 1. stupni je
matematika vyučována běžnou metodou a konstruktivistickou metodou dle prof. Hejného. Od
šestých tříd nabízíme širokou škálu volitelných předmětů, které umožňují žákům spolupodílet se na
tvorbě a podobě jejich vlastní vzdělávací cesty. Žáci mohou volit od 6. do 8. třídy 3 volitelné
předměty ročně. V 9. třídách žáci volí dokonce 6 volitelných předmětů. Touto nabídkou
zabezpečujeme individualizovaný přístup ke každému dítěti a volbu takového vzdělávacího obsahu,
který odpovídá zájmům, nadání a možnostem každého žáka. Škola systematicky pracuje s nadanými
dětmi. Žáci se mohou přihlásit do nepovinného předmětu anglického jazyka Fish and Chips,
vzdělávací potřeby nadaných žáků realizujeme v rámci široké škály kroužků. Ve škole je taktéž
zaveden program DofE, který je zaměřen na posilování odpovědnosti a vytrvalosti, poznávání a
překonávání sebe sama a získávání nových dovedností.
Informační technologie se v rámci povinného obsahu dle RVP snaží podnítit žáky k tvořivým a
inovačním postojům.
Rozvoj estetického vnímání – podporuje Art program v MŠ a keramika, v 1. třídách jsou keramické
aktivity jako součástí výtvarné výchovy.
Využíváme nadstandardně vybaveného sportovního areálu, školní zahrady a blízkosti Prokopského
údolí k výuce venku nejen v tělesné výchově, ale také ostatních vyučovacích předmětech.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Nepostačuje – li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání,plán
pedagogické podpory zpracuje v písemné formě pedagog vyučující daný předmět,
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně pedagog průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3
měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu
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pedagogické podpory pedagog vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených
cílů.
Plán pedagogické podpory je vytvářen ve spolupráci s výchovným poradcem, který zároveň
kontroluje a eviduje plány pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v
1.stupni.
Speciální pedagog participuje na vytvoření plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku
speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci s třídním učitelem, s vedením školy, se zákonnými
zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán zpracovává v písemné formě třídní učitel, vyžadují-li to speciální
vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení
školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením,
zákonným zástupcem žáka.
Výchovný poradce poskytuje pedagogickým pracovníkům metodickou pomoc s tvorbou a
vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů.
Speciální pedagog participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami ve spolupráci s třídním učitelem, s vedením školy, se zákonnými zástupci
žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s PPP či SPC. Škola
spolupracuje se Školským poradenským zařízením, které vydalo doporučení pro žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami. V případě potřeby škola konzultuje naplňování podpůrných opatření se
Školským poradenským zařízením a nejméně jednou ročně škola vyhodnocuje naplňování
individuálního vzdělávacího plánu.
Zároveň škola poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu formou konzultací
s pedagogy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem.

11

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021

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

Práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami koordinuje školní poradenské pracoviště naší
školy,
Školní poradenská pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro
žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy zabezpečuje školní speciální pedagog, výchovný poradce
a školní metodik prevence.
Služby jsou koordinovány speciálním pedagogem, výchovným poradcem, kteří společně s ostatními
odbornými pracovníky, s třídními učiteli a vedením školy zabezpečují pedagogicko-psychologické
poradenství poskytované ve škole, speciálně pedagogické a preventivně-výchovné služby.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
v oblasti metod výuky:
V oblasti metod výuky a forem práce jsou vybírány takové, aby se jednalo o cílené zaměření na
podporu dovedností a kompetencí žáka, které umožňují překonání bariér v jeho vzdělávání a jeho
zapojení do práce ve školní třídě. - respektují specifika žáků, - využívají kooperativní formy výuky,
otevřené učení a individualizovaný přístup, - podporují motivaci žáka a jeho zařazení do školní třídy,
- pracují i s prvky rozvinutých schopností a kreativity a směřují k jejich dalšímu rozvíjení u žáků, jsou využívány didaktické hry, tvořivé psaní v mateřském i cizím jazyce, - reflektují možnosti a
potřeby žáka ve vztahu k věku, - rozvíjejí a podporují výchovu žáka, - zohledňují učební styly žáka, rozvíjejí myšlení, paměť, pozornost, vnímání, motoriku, - stimulují vývoj, - využívají řešení typových
úloh, řešení problémů, - vedou k osvojení vědomostí, dovedností a postojů, - pomáhají překonávat
nepřipravenost na školu a z toho plynoucí selhávání ve školních dovednostech.
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
Obsah vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru speciálních vzdělávacích
potřeb žáků, na základě doporučení podpůrných opatření školských poradenských zařízení. Úprava
obsahu vzdělávání směřuje k posílení vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje uspokojivých
výsledků. Obsah učiva může být v odůvodněných případech modifikován. U žáků s potřebou
podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek je třeba: - podpora
rozvoje školních dovedností na počátku vzdělávání žáka, posílení přípravy na školní práci - v rámci
nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin posílení výuky českého jazyka nebo výuky českého
jazyka jako jazyka cizího. Výstupy a výsledky vzdělávání upravujeme žákům s lehkým mentálním
postižením podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vždy dle doporučení
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ŠPZ.
v oblasti hodnocení:
Hodnocení žáků respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského
poradenského zařízení. Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: a)
zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání
podkladů pro hodnocení, b) kritéria pro hodnocení.
Hodnocení žáků na vysvědčení umožňuje využití slovního hodnocení. O použití slovního hodnocení
rozhodne ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
Individualizace hodnocení souvisí s nutností rozlišení při zadávání práce – dle schopností a výkonu
konkrétního žáka tak, aby došlo k jeho pozitivní motivaci k dalšímu učení. Podmínky a metody
sledování výkonů žáka v průběhu vyučování, jeho připravenosti na vyučování, různé druhy
prověřování jeho vědomostí, dovedností, návyků a různé druhy zkoušek – písemné, ústní, grafické,
praktické apod., hodnocení portfolia, autoevaluace apod.
Rozšířené formy hodnocení postihují nejen znalostní úroveň, ale také informace o průběhu učení,
jeho aktuálním stavu a kvalitě – např. slovní hodnocení.
Posílení motivační funkce hodnocení navazuje především na podpůrná opatření druhé oblasti –
modifikace vyučovacích metod a forem.
Předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) PSPP je zaměřený na nápravu (reedukaci) specifických
poruch učení vč. dyskalkulie (dále SPU), narušenou komunikační schopnost (dále NKS), kompenzaci
obtíží v oblasti poruch pozornosti či chování. Cílem předmětu speciálně pedagogické péče je
vytvoření kompenzačních mechanizmů potřebných k překonávání obtíží spojených a pramenících z
výše uvedených obtíží v budoucnosti. Výše uvedenou problematiku nelze z organizačních důvodů a
individuálních charakteristik žáků zařadit do jednotného plánu osnov pro jednotlivé ročníky.
Speciální pedagog pracuje tak, aby skladba hodiny byla pestrá, vyvážená, aby byly respektovány
specifické potřeby žáků, a tím byl splněn sledovaný cíl.
Ve svých hodinách využívá speciální pedagog pro žáky kompenzační a učební pomůcky, speciální
učebnice a didaktické materiály, PC programy. Předmět Speciálně pedagogické péče je zajištěn na
1. i 2. st. ZŠ speciálním pedagogem, který získal kvalifikaci podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. Žák
není hodnocen souhrnným hodnocením na vysvědčení, ale souhrnnou známkou z Českého jazyka a
literatury.
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Naše škola rovněž zabezpečuje prvotní pedagogickou diagnostiku nadaného žáka, a především pak
následnou péči o něj formou podpůrných opatření. Ta jsou uplatňována na základě Plánu
pedagogické podpory (dále PLPP) nebo Individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP). PLPP je žákovi
vystaven na základě uvážení třídního učitele, vyučujícího daného předmětu, kde žák vykazuje
výsledky poukazující na nadání a po domluvě s rodiči (zákonnými zástupci), IVP pak na základě
žádosti rodičů (zákonných zástupců) řediteli školy.
Nadaným žákem se považuje žák, 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. Tento žák pracuje nadstandardně, je samostatný, má
zájem tvořit a pracovat nad rámec výuky. Je výjimečný a jeho talent je prokazatelný. Nadaný žák je
identifikován pedagogem, kterým je žák dále veden a hodnocen. Mimořádně nadaným žákem je
považován žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně tvořivosti v širokém okruhu
činností nebo jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních,
uměleckých nebo sociálních dovedností. Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské
poradenské zařízení.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího
plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického a
speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad
rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším
ročníku.

Zodpovědné osoby a jejich role:
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Škola využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle
individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Zjišťování
mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve
spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových,
manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke
specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání
zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka
školskému poradenskému zařízení poskytne.
Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Pedagog společně se speciálním pedagogem
utváří další postup a volí metody pro konkrétního žáka. Do systému vzdělávání žáků nadaných a
mimořádně nadaných je zapojeno školní poradenské pracoviště.
Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením – PPP (pedagogicko-psychologická
poradna) a SPC (speciálně pedagogické centrum).
Úpravy obsahů vzdělávání vycházejí z principů diferenciace a současné individualizace s ohledem k
vzdělávacím potřebám žáků.
V procesu úpravy vzdělávání žáků využíváme zejména tyto postupy:
Obohacování učiva respektující tři základní roviny, tzn.:
- rozšiřování učiva tak, aby učivo postihovalo mezioborové vztahy;
- prohlubování učiva tak, aby obsahovalo další podrobnosti a detaily o probíraném učivu/tématu;
- obohacování učiva, které je již nad rámec vzdělávacího programu, a pracuje také se specifiky zájmů
vzdělávaných.
Akceleraci učiva zahrnující dvě základní varianty, a to:
- předčasný vstup do vzdělávacího procesu daného stupně vzdělávání;
- urychlení procesu vzdělávání nadaného žáka. V rámci integrace nadaného žáka organizací výuky,
tedy vhodně volenými strategiemi z hlediska obsahu výuky i formami a metodami práce, vytváříme
takové edukační prostředí, které zohlední jeho specifické vzdělávací potřeby s cílem rozvíjení
silných i slabých stránek žáka a prevencí nebo podporou jeho osobnostních nebo sociálních
problémů.
Využitím vhodných metod v edukačním procesu se informace a poznatky nestávají cílem vyučování,
ale působí jako prostředek k rozvoji myšlení, kreativity i osobnosti žáka.
Z tohoto hlediska je při plánování a přípravě výuky kladen důraz na:
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- specifické individuální potřeby jednotlivých žáků;
- respektování základních principů pro vzdělávání nadaných (tzn. na dostatečné množství
uspokojujících a pestrých podnětů a aktivit na hranici nebo nad hranicí zkušeností žáka, na
smysluplnost, na učení v souvislostech orientované na rozvoj vyšších úrovní myšlení, tvořivost a
individuální přístup akceptující netypické kognitivní, osobnostní i emocionální zvláštnosti
nadaných.
Pro úspěšné vzdělávání mimořádně nadaných žáků škola uplatňuje a zabezpečuje
- individuální vzdělávací plány k možnosti rozvíjení schopností žáků
- volbu vhodných metod a forem práce
- doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
- zadávání specifických úkolů
- motivaci k rozšiřování učiva do hloubky především tam, kde se projevuje zvýšené nadání dítěte
- zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
- dává prostor pro hlubší bádání a zkoumání formou náročnějších úkolů vnitřní diferenciaci žáků v
některých předmětech
- občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně
žáka
- účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky
- vede žáky k uvědomění svého významu pro kolektiv a význam kolektivu pro sebe
- vede k uvědomění, že ve spolupráci lze naplňovat osobní i společné cíle
- vnímat odlišnost, jako podmínku efektivní spolupráce

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové
1.
2.
3.
4.
5. 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
Vv Pr , Vv Vv
Vv Hv , Vv D , Fy , Fy , Př , Fy , Ch , Fy , Ch ,
poznávání
Př , Hv , Hv , Ze , Hv , Ze , Ze , Zch
Ze , Vv
Vv
Ph
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena

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

Tv , Vv

Vv

Vv
Tv

Tv , Vv Přv , Tv , Vv , Čjl , Tv , Tv , Vv ,
Tv , Vv
Sh
Sh
Nj , Ph
Tv , Vv Tv
Sh
Žs

Kreativita

Vv

Vv

Vv

Vv

Vv

Poznávání lidí

Hv

Pr , Hv

Hv

Vv

Vv

Mezilidské vztahy
Komunikace

Kooperace a
kompetice
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika

Tv , Nj ,
Sh

Čjl , Hv , Vv Hv , Vv Hv ,
Vv
Hv
Vv
Aj , M Čjl , Aj Čjl , Aj Aj , M Aj , M ,
, Vv , M , , M , , Vv Hv , Vv
Vv
Vv

M , Hv , M , Hv , M , Hma Čjl , M ,
Vv , Hma Hma , Ph
Vv , Map ,
St
D , Ph
Hv
Tv , Sh

Tv , Sh

Tv , Sh

Čjl , Aj , Aj , Fy ,
Svs , Fy , Ch , Tv ,
Ch , Tv , Ze , Fj , Rj
Ze , Fj , Rj , Čjp , Zch
, Sh
, Sh
Tv Čjl , Tv Tv Tv , Ž1 , Tv , Sh Tv , Sh Tv , Fj , Sh
Vv , Sh
Pr , M M , Vv Pr , M M M , Vv
Žp
Ž1 , Ph , D , Žs , Ph D , Př , Ž1
, Vv
Žp
, St
Čjl , Tv

Tv

Aj , Svs ,
Fy , Hv ,
Tv , Ze ,
Vv , Sh

D , Tv ,
Sh
Aj , Svs ,
Fy , Tv ,
Ze , Vv ,
Ph , Sh

Svs , Fy , Svs , Fy , D , Svs , D , Fy , Ch
Ze , Žs ,
Ze
Fy , Ch ,
, Ze
Ph
Ze

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost
Svs
Čjl
Čjl
a škola
Občan, občanská
Hv
Hv
Hv
Hv
Svs
Svs
Svs
D
společnost a stát
Formy participace
D , Svs
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
Vl
D , Svs D , Svs
Svs
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
Hv
Hv
Vl M , Hma M , D , M , Nj , Rj M , Vv ,
zajímá
Hma
, Hma
Nj , Rj ,
Slo , Map
Objevujeme Evropu a
Svs
Svs
Čjl , D ,
Fj
svět
Svs , Fj
Jsme Evropané
Hv
Hv
Hv
Vv
Vv , Slo
D
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
Kulturní diference

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

Lidské vztahy

Pr , Hv

Aj
Hv

Aj

Pr , Hv Hv ,
Vv

Aj

Aj , D

Vv

Čjl , Tv

Etnický původ

Aj , Vv , Aj , D , Vv
Nj , Slo , Nj , Slo
Tv
Tv , St

Čjl , D

Multikulturalita

Svs

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

Pr

Hv

Pr , Hv Pr , Hv

Svs

Svs , Rj

Vl

Rj
D

Přv ,
Vv

Př , Žp
Přv

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

3.5.1.1

Čjl , Aj ,
D
Tv

Vv

Čjl

Čjl

D , Př ,
Žp
Fy , Žp

Př , Žp

Ch , Př
Ch , Ph

Fy , Žp

Fy

Fy , Př , Fy , Př , Fy , Ch ,
Tv , Vv , Tv , Vv , Př , Tv ,
Žs , Sh Ph , Žp , Ph , Sh
Sh
Ph

Vv

Žs , Rj

Ch , Př ,
Zch
Ch , Zch
Fy , Vv ,
Zch
Fy , Ch ,
Př , Tv ,
Zch , Sh

Čjl , D , Rj

M , Svs , M , Svs , M , Svs , M , Map
Hma
Hma
Hma
Svs
D
Vv

D
Fj

Tv , Sh

Tv , Sh D , Tv , Sh Tv , Sh

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
Aj

Název předmětu
Anglický jazyk

18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Zkratka
Ch
Čjl
Čjp
D
Fj
Fy
Hma
Hv
M
Map
Nj
Ph
Pr
Př
Přv
Rj
Sh
Slo
St
Svs
Tv
Vl
Vv
Ž1
Zch
Ze
Žp
Žs

Název předmětu
Chemie
Český jazyk a literatura
Čeština na přijímačky
Dějepis
Francouzský jazyk
Fyzika
Hrátky s matematikou
Hudební výchova
Matematika
Matematika na přijímačky
Německý jazyk
Příběhy historie
Prvouka
Přírodopis
Přírodověda
Ruský jazyk
Sportovní hry
Slovinský jazyk
Současný svět
Svět v souvislostech
Tělesná výchova
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Žijeme prakticky
Zábavná chemie
Zeměpis
Živá příroda
Životní styl
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Matematika a její
aplikace
Informatika
Člověk a jeho svět

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Předmět

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
Český jazyk a literatura 7+2
7+2
7+1
6+1
6+1
Anglický jazyk
0+1
0+1
3
3
3
Druhý cizí jazyk
• Francouzský
jazyk
• Německý jazyk
• Ruský jazyk
• Slovinský jazyk
Matematika
4
4+1
4+1
4+1
4+1

Dotace 1.
stupeň
33+7
9+2

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

Dotace 2.
stupeň
15
12
6

20+4

4

4

4

3

15

2

1

1

1

1

4

Dějepis

1

2

2

2

7

Svět v souvislostech

1

1

1

Fyzika

2

2

0+1

1+1

5+2

1+1

2

3+1

Informatika
Prvouka

1
2

2

1

2+1

6+1

Přírodověda

1

1+1

2+1

Vlastivěda

2

2

4

Chemie

3
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Vzdělávací oblast

Předmět

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

Dotace 1.
stupeň

Přírodopis
Zeměpis

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

2

1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

1

Člověk a zdraví

Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Životní styl

1
2

1
2

1
2

2
2

2
2

7
10

2
2
1

2
2

1
2
1

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+5
1

1

0+3

0+3

30

30

Žijeme prakticky
Volitelné předměty
• Čeština hravě
• Tvořivá angličtina
• English Drill
• Films, Series and Easy Readers
• Čeština na přijímačky
• Matematika na přijímačky
• Hrátky s matematikou
• Příběhy historie
• Živá příroda
• Žijeme ekologicky
• Zábavná chemie
• Žijeme prakticky+
• Sportovní hry
• Současný svět
Celkem hodin

21

22

24

25

26

98+20

1

Dotace 2.
stupeň
6
6
3

1
2

6
8
2

1

3

0+3

0+6

0+15

31

31

104+18
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Chemie
Ve vzdělávacím oboru chemie směřujeme výuku specificky k řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích, vysvětlování
chemických jevů, zdůvodňování vyvozených závěrů a využívání získaných poznatků k rozvíjení odpovědných občanských postojů, získávání a upevňování
dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými
látkami.
Německý jazyk
Hlavní náplní výuky německého jazyka je vést žáky k jeho praktickému používání při komunikaci v ústním i písemném projevu. Při rozvíjení dovedností se
zaměřujeme na složku receptivní (poslech a čtení s porozuměním) produktivní (psaní a ústní projev) a interaktivní (jednoduchá konverzace). Ve výuce
využíváme jednoduché autentické texty, videonahrávky, audionahrávky, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací, rapy apod.
Při vyučování jsou realizovány části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova.
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5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
9
Povinný

2. ročník
9
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
8
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
3
Povinný

55

Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Kvalita osvojení a
užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i psané podobě je základním znakem úrovně vzdělanosti žáků
základní školy. Umožňuje správné vnímání různých jazykových sdělení, funkční dorozumívání, vhodné
vyjadřování a účinné uplatňování a prosazování výsledků jejich poznávání. Zvládnutí jazykových prostředků
je základním předpokladem úspěšného vzdělávání i v dalších oblastech.
Vzdělávací oblast český jazyk a literatura má komplexní charakter. Pro přehlednost je rozdělen do tří
složek: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova a literární výchova. Ve výuce vzdělávací obsah
jednotlivých složek navzájem prolíná.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.
předmětu (specifické informace o předmětu Na 1. stupni je páteřním postupem výuky elementárního čtení a psaní aplikace metody analytickodůležité pro jeho realizaci)
syntetické (" slabičné"). Získávání dovedností probíhá prostřednictvím syntézy a analýzy hlásek (písmen) slabik - slov. Druhou metodou je Sfumato ("splývavé čtení"). Metodika je založena na dynamickém
stereotypu osvojování fyziologicky tvořených hlásek, hlasitém čtení a pojmovém porozumění.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti, dovednosti a poznatky potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka a zvládnutí základů českého pravopisu. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a
logickému myšlení, které je základem souvislého a srozumitelného vyjadřování v běžných situacích.
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
Prohlubují se i obecné intelektové dovednosti - dovednost porovnávat různé jevy, třídit je podle určitých
hledisek, případně zobecňovat.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,
kultivovaně mluvit a psát. Získávají schopnost rozhodovat se na základě přečteného textu, text analyzovat
a posuzovat jeho obsah. Poznávají bohatost českého jazyka a jeho slovní zásoby, získávají dovednost
používat v praxi základní pravidla stylistiky.
V literární výchově si vytvářejí čtenářské dovednosti a návyky, na základě četby si utvářejí svůj čtenářský
vkus a trvalý zájem o literaturu. Seznamují se základními literárními druhy a žánry, učí se vnímat jejich
specifické znaky a pochopit záměr autora, formulovat vlastní názor a hodnotit přečtený text.
Součástí je i využívání audiovizuální techniky, spolupráce se školní knihovnou, s Městskou knihovnou v
Praze, návštěvy výstav, divadelních představení a dalších kulturních akcí.
Časové dotace předmětu Český jazyk a literatura
1. a 2. ročník: 7 hodin týdně + 2 hodiny disponibilní časové dotace
3. ročník: 7 hodin týdně + 1 hodina disponibilní časové dotace
4. a 5. ročník: 6 hodin týdně + 1 hodina disponibilní časové dotace
Celkem je to 33 hodin týdně + 7 hodin celkem disponibilní časové dotace k posílení vyučovacího předmětu
v každém ročníku.
V 6. - 8. ročníku je časová dotace 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3 hodiny týdně /2 hodiny jazyková výchova, 1
hodina literární a slohová výchova/

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

•
•
•

Český jazyk a literatura

Praktické činnosti
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence komunikativní:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák rozumí textu, má osvojená pravidla a užívá jazyk jako dorozumívací prostředek.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Žák se vyjadřuje výstižně a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
kompetence žáků
Žák využívá informační a komunikační prostředky při řešení úkolů i v komunikaci s ostatními.
Kompetence k učení:
Žák si osvojuje návyky a získává základy k celoživotnímu učení.
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Český jazyk a literatura
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu.
Žák se učí aplikovat získaná pravidla a prakticky je využívat.
Žák se seznamuje s mluvnickými a literárními termíny, které mají spojitost s probíraným učivem.
Žák pracuje s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a dalšími zdroji.
Žák pracuje s chybou a hodnotí vlastní výsledky učení.
Kompetence k řešení problémů:
Žák třídí informace a pracuje s nimi.
Žák aktivně pracuje ve skupině.
Žák hledá v textu chyby a hledá správná řešení se zdůvodněním.
Žák se učí kriticky myslet a vyhledávat informace z různých zdrojů.
Kompetence sociální a personální:
Žák chápe svou roli a postavení, rozvíjí vhodným způsobem sebepojetí a učí se sebehodnocení.
Žák se zapojuje do diskuzí ve skupině i v rámci celé třídy.
Žák pomáhá druhým a sám si umí říci o pomoc.
Žák obhajuje svůj názor a přijímá názor druhých.
Kompetence pracovní:
Žák má osvojeny základní pracovní návyky a dále je rozvíjí.
Žák plní pravidelně zadané pracovní úkoly.
Žák hodnotí svoji práci i práci ostatních.
Žáci jsou hodnoceni průběžně během školního roku. Hodnocení vychází nejen z posouzení míry dosažení
výstupů ze školního vzdělávacího programu, ale je také přihlíženo k věkovým zvláštnostem, individuálním
schopnostem žáka a jeho přístupu k procesu učení. U žáků se SPU je uplatňován diferencovaný přístup.
Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého klasifikačního období a není aritmetickým
průměrem běžné klasifikace. Souhrnný prospěch je hodnocen stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
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Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

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

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Matematika - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Praktické činnosti - 1. ročník
--> Anglický jazyk - 1. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pracuje se sluchovou a zrakovou syntézou a analýzou

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného porovnává a třídí významy slov v kontextu textu
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
učí se mluvit spisovně
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves

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

spojuje věty do souvětí

Učivo
hlásky
slova
sluchová a zraková syntéza a analýza
rozvoj fonematického sluchu
výslovnost krátké/dlouhé samohlásky
vizuální a verbální třídění slov podle shodných a
rozdílných vlastností
přiřazování slov k sobě podle společné vlastnosti
vytváření skupin slov podle společné vlastnosti
nácvik spisovné výslovnosti
práce s otázkou a odpovědí
názvy osob, zvířat věcí a jejich vlastnosti
činnosti a děje, které souvisí s osobami, zvířaty a
věcmi
základní spojovací výrazy
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Český jazyk a literatura
Tematický celek - Komunikační a slohová výchova
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

1. ročník
čte s porozuměním

reaguje přiměřeně na pokyny

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v respektuje pravidla rozhovoru
rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

artikuluje srozumitelně

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

učí se správně dýchat a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

vyjadřuje se přiměřeně situaci

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

zvládá základní pravidla při psaní

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

procvičuje pravidla písemného projevu

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

píše slova, věty

tvoří krátké výpovědi

nácvik čtení
ověřovací otázky
práce s textem
práce s otázkou, odpovědí
porozumění
poslech
výpověď
dialog mezi žáky
dialog s dospělou osobou
artikulační cvičení
logopedické říkanky
dechová cvičení
multismyslová průpravná cvičení
volba vhodného tempa řeči
vhodná spontánní komunikace
samostatná výpověď na dané téma
ústní zpracování zážitku
krátký mluvený projev
stručný komentář
sezení
držení náčiní
náklon sešitu
uspořádání pracovního místa
grafémy písmen, liniatura
psaní číslic
vázání písmen
opis, přepis, diktát
rozvoj zrakového a sluchového vnímání

27

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Český jazyk a literatura
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

1. ročník
řadí obrázky podle dějové posloupnosti

vyprávění podle obrázků
vyprávění příběhu podle dějové posloupnosti

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

čte, přednáší zpaměti

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

sdělí pocit z textu

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

rozliší prózu a poezii
pozná atributy pohádky

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

pracuje s textem

říkadla a říkanky
poezie pro děti
próza pro děti
naučná literatura pro nejmenší
návodná otázka
nonverbální aktivity zobrazení
emoční zpětná vazba
pohádka klasická a autorská
příběhy s dětským hrdinou
bajka
říkadla a básně
boj dobra se zlem a leitmotivy pohádky
stereotypy, postavy
základní dějová posloupnost
základní osnova děje
výpověď, popis a vyprávění podle osnovy
výpověď, popis a vyprávění podle posloupnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák se učí reagovat přiměřeně na pokyny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák respektuje pravidla hovoru.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
řadí obrázky podle dějové posloupnosti

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 1. ročník -> orientuje se v čase
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ŠVP výstup
reaguje přiměřeně na pokyny

Závislost
-->

sdělí pocit z textu

-->

vyjadřuje se přiměřeně situaci
zvládá základní pravidla při psaní

-->
-->

učí se správně dýchat a volí vhodné tempo řeči

-->

artikuluje srozumitelně
reaguje přiměřeně na pokyny

-->
-->

řadí obrázky podle dějové posloupnosti
reaguje přiměřeně na pokyny

<-<--

sdělí pocit z textu

<--

vyjadřuje se přiměřeně situaci
zvládá základní pravidla při psaní

<-<--

učí se správně dýchat a volí vhodné tempo řeči

<--

artikuluje srozumitelně

<--

Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Žijeme prakticky -> 1. ročník -> dokáže zhotovit jednoduché výrobky
pomocí elementárních dovedností a činností
Výtvarná výchova -> 1. ročník -> osvojuje si schopnost výtvarné
výpovědi a schopnost okomentovat svoje výtvarné pojetí
Prvouka -> 1. ročník -> rozpozná nebezpečnou situaci
Žijeme prakticky -> 1. ročník -> snaží se o udržení pořádku a čistoty
při úpravě pracovního místa
Hudební výchova -> 1. ročník -> učí se pracovat s dechem, vytváří si
pěvecké návyky, zpívá lidové i umělé písně
Hudební výchova -> 1. ročník -> rytmizuje říkanky
Praktické činnosti -> 1. ročník -> pokouší se pracovat podle slovního
návodu a předlohy
Prvouka -> 1. ročník -> orientuje se v čase
Žijeme prakticky -> 1. ročník -> dokáže zhotovit jednoduché výrobky
pomocí elementárních dovedností a činností
Výtvarná výchova -> 1. ročník -> osvojuje si schopnost výtvarné
výpovědi a schopnost okomentovat svoje výtvarné pojetí
Prvouka -> 1. ročník -> rozpozná nebezpečnou situaci
Žijeme prakticky -> 1. ročník -> snaží se o udržení pořádku a čistoty
při úpravě pracovního místa
Hudební výchova -> 1. ročník -> učí se pracovat s dechem, vytváří si
pěvecké návyky, zpívá lidové i umělé písně
Hudební výchova -> 1. ročník -> rytmizuje říkanky

2. ročník

•
•
•

--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
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Český jazyk a literatura

Výchovné a vzdělávací strategie

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

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Praktické činnosti - 2. ročník
--> Anglický jazyk - 2. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slov

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
pracuje s významem slov v kontextu textu
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného třídí slova podle významového kontextu
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
v řečové produkci užívá správné tvary podstatných
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen jmen, přídavných jmen a sloves
a sloves
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

tvoří souvětí pomocí spojek

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

rozliší druhy vět podle poslechu a intonace

Učivo
členění slov, zvuková a grafická podoba slov
elementární stavba slova
délka samohlásek
antonyma, synonyma
slova nadřazená, podřazená
slova významově příbuzná
slova a pojmy podle významu
vlastnosti, činnosti a okolnosti
situační nácvik
výpovědi
základní znaky podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves
věta jednoduchá
souvětí
spojovací výrazy
poslechové aktivity
dialog, popis
doplňování textu
měkké a tvrdé souhlásky
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Český jazyk a literatura

2. ročník

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě,
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na
začátku věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování
Tematický celek - Komunikační a slohová výchova
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

doplňuje i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
užívá slabiky dě,tě,ně, bě,pě,vě,mě
určí ú-ů
doplní velká písmena

párové souhlásky
hláskové skupiny dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě
postavení ú-ů ve slově
velká písmena

plynule čte s porozuměním

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

rozumí přiměřeným pokynům

technika čtení
plynulost, pozornost při čtení
věcné naslouchání
poslech, pokyn, výpověď
komunikační vzorce rozhovorů
různé typy dialogů
zdvořilost
praktické naslouchání
obličejová gymnastika, mimická cvičení
hlasité čtení, pečlivá výslovnost
dechové cvičení a hry
multismyslová cvičení
promluva
prezentace
trénink vzorců pro komunikační situaci
klíčová slova
dějová posloupnost vyprávění
sezení
držení náčiní
organizace plochy při psaní
technika psaní
čitelnost, úhlednost
práce s chybou

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v má osvojené základní pravidla rozhovoru
rozhovoru

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

pečlivě artikuluje se sebereflexí

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

volí vhodné tempo řeči

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

komunikuje adekvátně situaci

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

zpracuje a interpretuje zážitek

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

má osvojené návyky při psaní

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

aplikuje a zlepšuje dovednosti psaní
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Český jazyk a literatura

2. ročník
žánry: blahopřání, pozdrav, dopis

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

učí se vhodně frázovat

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

vyjádří pocit z textu

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

rozliší vyjadřování v próze a poezii

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

tvořivě pracuje s textem

frázování, přednes
zážitkové čtení, poslech
dramatizace
poezie a próza pro děti
poslech, výrazné čtení
zpětná vazba, vliv na posluchače / čtenáře/
klíčové prvky textu
říkanka, báseň
moderní pohádka, příběh pro děti
pojmy kniha, čtenář, básník, spisovatel, ilustrátor
volná reprodukce
zážitkové čtení a naslouchání
úpravy textu podle vlastních schopností

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák komunikuje adekvátně situaci.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
třídí slova podle významového kontextu
v řečové produkci užívá správné tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
volí vhodné tempo řeči
plynule čte s porozuměním
zpracuje a interpretuje zážitek

Závislost
-->
-->
-->
-->
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 2. ročník -> využívá znalostí o lidském těle
Prvouka -> 2. ročník -> pojmenuje nejdůležitější části a místa obce
Prvouka -> 2. ročník -> vyjmenuje zástupce jednotlivých rostlin a
živočichů podle jejich typických znaků
Matematika -> 2. ročník -> čte, doplňuje a sestavuje tabulky
Výtvarná výchova -> 2. ročník -> učí se interpretovat tvorbu
dětských ilustrátorů a malířů
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ŠVP výstup
třídí slova podle významového kontextu

Závislost
-->

plynule čte s porozuměním

-->

třídí slova podle významového kontextu
v řečové produkci užívá správné tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
volí vhodné tempo řeči

<-<--

plynule čte s porozuměním
zpracuje a interpretuje zážitek

<-<--

třídí slova podle významového kontextu

<--

Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Jazyková výchova

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 2. ročník -> vyjmenuje zástupce jednotlivých rostlin a
živočichů podle jejich typických znaků
Praktické činnosti -> 2. ročník -> pracuje podle slovního návodu a
předlohy
Prvouka -> 2. ročník -> využívá znalostí o lidském těle
Prvouka -> 2. ročník -> pojmenuje nejdůležitější části a místa obce
Prvouka -> 2. ročník -> vyjmenuje zástupce jednotlivých rostlin a
živočichů podle jejich typických znaků
Matematika -> 2. ročník -> čte, doplňuje a sestavuje tabulky
Výtvarná výchova -> 2. ročník -> učí se interpretovat tvorbu
dětských ilustrátorů a malířů
Prvouka -> 2. ročník -> vyjmenuje zástupce jednotlivých rostlin a
živočichů podle jejich typických znaků

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Praktické činnosti - 3. ročník
--> Anglický jazyk - 3. ročník

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

Učivo
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Český jazyk a literatura

3. ročník

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

určuje kořen slova, slova příbuzná
třídí slova podle významu

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

rozlišuje slovní druhy

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
v řečové produkci užívá správné tvary slov
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

spojuje věty do souvětí

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě,
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na
začátku věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

doplňuje i/y po obojetných souhláskách,
ě v hláskových skupinách
píše velká písmena dle pravidel

rozlišuje grafickou a zvukovou podobu slov

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného určuje slova podle významového kontextu
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
Tematický celek - Komunikační a slohová výchova
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

rozlišuje druhy vět

čte a rozumí textům přiměřené náročnosti

stavba slova
slova příbuzná
slova nadřazená, podřazená
antonyma, synonyma
slova mnohoznačná, souznačná
slovní druhy - základní tvar
pomocné otázky k určení druhu slov
analýza vět
větný kontext
tvary sloves, podstatných jmen a přídavných jmen
syntéza vět podle celkového záměru
věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy
význam spojek pro významovou stránku vět
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
psaní velkých písmen
psaní ě v hláskových skupinách

stavba slova
procvičování podoby slov
členění samohlásky, souhlásky
třídí podle kategorií
kategorie: děj, věc, okolnost, vlastnost
interpunkční znaménka
modulace řečového projevu

orientační prvky v textu
analýza textu
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Český jazyk a literatura
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

3. ročník
pracuje podle pokynů

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

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

volí vhodné prostředky řeči podle situace

mimočítanková četba
věcné čtení- vyhledávání, klíčová slova
práce s textem podle zadaných kritérií
zpětná interakce - otázka/ odpověď
praktické naslouchání
věcné naslouchání
třídění obsahu sdělení
verbální i neverbální řečové prostředky
situační kontext

píše jednoduchá sdělení

věcná správnost a formální správnost
omluva, zpráva, oznámení, pozvánka, popis
pečlivě a zřetelně vyslovuje
pečlivá, zřetelná výslovnost při čtení i řečové produkci
aplikace artikulačních dovedností
správně dýchá a volí vhodné tempo při řečové produkci frázování, tempo, melodie řeči
ústně reprodukuje zážitek

aplikuje osvojené dovednosti psaní

výpověď
popis
vyprávění
dějová posloupnost
věcně i vizuálně správné psaní
práce s chybou, kontrola

vypráví podle obrazové osnovy

osnova v ilustracích
vyprávění podle osnovy

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

frázuje podle žánrů, čte plynule s porozuměním,
přednáší, recituje

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

vyjádří pocit z textu

četba, přednes, prezentace, recitace
frázování v řečové produkci
společná i mimočítanková četba
verbální i nonverbální výrazové prostředky
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Český jazyk a literatura

3. ročník

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

rozlišuje poezii a prózu

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

zpracuje literární text

poezie - verš, rým
próza
divadlo- aktéři
pohádka - struktura a stereotypy
volná reprodukce
dramatizace, přednes
zobrazení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák reprodukuje zážitek.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
vypráví podle obrazové osnovy
píše jednoduchá sdělení
vyjádří pocit z textu

Závislost
-->
-->
-->

vyjádří pocit z textu

-->

ústně reprodukuje zážitek
čte a rozumí textům přiměřené náročnosti

-->
-->

vypráví podle obrazové osnovy
píše jednoduchá sdělení
vyjádří pocit z textu

<-<-<--

vyjádří pocit z textu

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 3. ročník -> uspořádá události v časovém sledu
Prvouka -> 3. ročník -> popíše viditelné proměny v přírodě
Prvouka -> 3. ročník -> rozpozná jednání a chování, která lze
tolerovat
Výtvarná výchova -> 3. ročník -> vypráví o svých pocitech z
konkrétního uměleckého díla
Prvouka -> 3. ročník -> uspořádá události v časovém sledu
Praktické činnosti -> 3. ročník -> snaží se sestavit jednoduchý model
podle vlastní fantazie a návodu
Prvouka -> 3. ročník -> uspořádá události v časovém sledu
Prvouka -> 3. ročník -> popíše viditelné proměny v přírodě
Prvouka -> 3. ročník -> rozpozná jednání a chování, která lze
tolerovat
Výtvarná výchova -> 3. ročník -> vypráví o svých pocitech z
konkrétního uměleckého díla
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ŠVP výstup

Závislost
<-<--

ústně reprodukuje zážitek
pracuje podle pokynů

Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

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

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 3. ročník -> uspořádá události v časovém sledu
Praktické činnosti -> 3. ročník -> dovede zhotovit jednoduché
výrobky z různých druhů materiálů

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Vlastivěda - 4. ročník
--> Přírodověda - 4. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
--> Matematika - 4. ročník
--> Praktické činnosti - 4. ročník
--> Anglický jazyk - 4. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
ŠVP výstupy
porovnává významy slov

rozlišuje stavbu slov, části a pojmenování

určuje gramatické kategorie plnovýznamových slov v
mluveném projevu

Učivo
nauka o slově
rozlišení významu slov
slova stejného, podobného významu
slova jednoznačná a mnohoznačná
kořen slov
část předponová a příponová
koncovka slov
zdvojené souhlásky
tvarosloví - slova ohebná, neohebná
podstatná jména- skloňování
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Český jazyk a literatura

4. ročník

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné rozlišuje slova spisovná a nespisovná
tvary

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty

vyhledá základní skladební dvojici

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

určí větu jednoduchou a souvětí

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

pracuje se spojovacími výrazy podle kontextu

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

doplňuje i/y po obojetných souhláskách

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas

spisovná a nespisovná slova
nářečí
obecný a hovorový jazyk
odborné termíny, slova citově zabarvená
podmět a přísudek
podmět vyjádřený a nevyjádřený
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
struktura vět
spojovací výrazy
větný kontext, obměny
vyjmenovaná slova, slova příbuzná

rozliší přímou řeč od nepřímé

řeč přímá a nepřímá
věta uvozovací

čte s porozuměním

technika čtení
tiché a hlasité čtení
přednes
klíčová slova a pojmy v textu

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v rozliší klíčové informace v textu a zaznamená je
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
posuzuje ucelenost sdělení
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

slovesa - časování

reprodukuje obsah sdělení

podstatné a další informace
významová celistvost, úplnost sdělení
reprodukce textu
reprodukce sdělení
klíčová fakta
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4. ročník

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, procvičuje základní komunikační pravidla
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

rozpozná reklamní strategii

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti

používá přiměřené fonační prostředky
přizpůsobuje výslovnost komunikační situaci

pracuje s komunikačními žánry

písemné formy společenského styku, zápisy a výpisky

sestaví osnovu a pracuje podle její struktury

stylizace a kompozice
osnova textu, posloupnost
klíčové pojmy

Tematický celek - Literární výchova
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává dokáže vyjádřit své pocity z četby a zaznamená je
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
reprodukuje text, tvoří vlastní literární text
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

práce s klíčovými fakty
dopis
vyprávění
popis pracovního postupu
charakteristika
telefonický rozhovor
vedení dialogu
stručná sdělení
reklamní materiály
klíčové manipulativní pojmy
technika mluveného projevu
prezentace, proslov, přednes textu
spisovná a nespisovná výslovnost
komunikační strategie v různých situacích

odliší krásnou literaturu od ostatních žánrů

četba a záznamy z četby
poznatky z četby
tvorba vlastního textu
záznamy z četby
prvky krásné literatury
literární žánry
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Český jazyk a literatura
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

4. ročník
rozumí základním literárním pojmům

literární pojmy
poezie, próza / báje, pověst/
postavy a dějová linie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák při řečové produkci prokáže porozumění textu.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
rozliší klíčové informace v textu a zaznamená je

Závislost
-->

používá přiměřené fonační prostředky

-->

rozlišuje slova spisovná a nespisovná

-->

rozliší klíčové informace v textu a zaznamená je

<--

používá přiměřené fonační prostředky

<--

rozlišuje slova spisovná a nespisovná

<--

čte s porozuměním

<--

Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Matematika -> 4. ročník -> řeší a tvoří úlohy z praxe, využívá
osvojené početní operace
Žijeme prakticky -> 4. ročník -> dokáže připravit samostatně
jednoduchý pokrm v souvislosti s národními tradicemi
Vlastivěda -> 4. ročník -> uvádí příklady nevhodného jednání a
chování
Matematika -> 4. ročník -> řeší a tvoří úlohy z praxe, využívá
osvojené početní operace
Žijeme prakticky -> 4. ročník -> dokáže připravit samostatně
jednoduchý pokrm v souvislosti s národními tradicemi
Vlastivěda -> 4. ročník -> uvádí příklady nevhodného jednání a
chování
Praktické činnosti -> 4. ročník -> umí řešit úspěšně pracovní
problémy při práci s návodem, náčrtem, předlohou

5. ročník

•
•
•

--> Přírodověda - 5. ročník
--> Vlastivěda - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Jazyková výchova
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 5. ročník
--> Praktické činnosti - 5. ročník
--> Anglický jazyk - 5. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pozná ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku

Učivo
stavba slova -kořen, předpona, přípona, koncovka
odvozování slov
pravidla pro psaní předpon, přípon a souhláskových
skupin
gramatické kategorie plnovýznamových slov
podstatná jména
přídavná jména- druhy, vzory
slovesa-časování
zájmena
číslovky
skladba - podmět, přísudek
neúplná věta, větný základ

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

určí slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v
mluveném projevu

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje

určí základní skladební dvojici

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

doplní i/y po obojetných souhláskách

spojovací výrazy
větný a významový kontext
vyjmenovaná a příbuzná slova - pravidla a užívání

rozlišuje přímou řeč od nepřímé

přímá a nepřímá řeč

zvládne změnu věty jednoduché v souvětí použitím
vhodných spojovacích výrazů

věta jednoduchá a souvětí
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5. ročník

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
Tematický celek - Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

věta uvozovací
interpunkce
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty

reprodukuje sdělení a pracuje s fakty

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, poradí si v běžném společenském styku
zanechá vzkaz na záznamníku

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

rozpoznává reklamní strategii

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

používá náležité prostředky podle komunikačního
záměru

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

volí přiměřenou formu výslovnosti

realizuje různé písemné formy a pracuje s chybou

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě při vyprávění postupuje podle osnovy
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti
rozlišuje a zaznamená podstatné informace z textu

četba textu v poezii a próze
naučná literatura pro děti
výrazné čtení s porozuměním
ověřovací prvky- klíčové pojmy, otázky k textu
určující fakta a klíčové pojmy
fakta a názor
dialog, komunikace v různých platformách
strategie komunikace
rozhovor
vzkaz
reklama v médiích
účel reklamy, prvky manipulace
větný a slovní přízvuk
pauza
tempo
frázování
základní komunikační prostředky
volba shodných strategií podle cíle
spisovná výslovnost
přiměřená výslovnost podle komunikační situace
písemné formy společenského styku, tiskopisy
jednoduché komunikační žánry - zpráva, oznámení
osnova
slohové útvary
řečová nebo písemná produkce podle osnovy
vyhledávání informací, jejich evidence a reprodukce
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5. ročník

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
posuzuje úplnost sdělení
jednoduchého sdělení

práce s textem
vlastní poznámky
texty s různým obsahem
význam ucelenosti sdělení

Tematický celek - Literární výchova
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává pracuje s vlastními pocity z četby a prezentuje je
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
reprodukuje přečtený text a pokouší se o tvorbu
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
vlastního literárního textu

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

rozlišuje základní literární žánry

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů má osvojené základní literární pojmy a pracuje s nimi
používá elementární literární pojmy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žák používá náležité prostředky podle komunikačního záměru.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák rozpoznává reklamní strategii a pracuje s fakty.

vlastní četba a její interpretace
čtenářské strategie
shrnování
předvídání
vysvětlování
základní literární žánry
próza, poezie, drama
bajka, pohádka, pověst, příběh s dětským hrdinou
základní literární pojmy / divadlo, film, televize, próza,
poezie, dějová posloupnost/

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
při vyprávění postupuje podle osnovy

Závislost
-->
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Matematika -> 5. ročník -> řeší slovní úlohy z praxe
Žijeme prakticky -> 5. ročník -> pracuje podle slovního návodu a
vzoru
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ŠVP výstup
má osvojené základní literární pojmy a pracuje s nimi

Závislost
-->

při vyprávění postupuje podle osnovy

-->

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
při vyprávění postupuje podle osnovy

<-<--

má osvojené základní literární pojmy a pracuje s nimi

<--

při vyprávění postupuje podle osnovy

<--

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty

<--

reprodukuje sdělení a pracuje s fakty

<--

Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Výtvarná výchova -> 5. ročník -> propojuje a využívá výsledky
výtvarné činnosti v ostatních předmětech, využívá je v běžném
životě
Výtvarná výchova -> 5. ročník -> prezentuje výsledky své práce při
různých společenských příležitostech, podílí se na zlepšení prostředí
školy
Matematika -> 5. ročník -> řeší slovní úlohy z praxe
Žijeme prakticky -> 5. ročník -> pracuje podle slovního návodu a
vzoru
Výtvarná výchova -> 5. ročník -> propojuje a využívá výsledky
výtvarné činnosti v ostatních předmětech, využívá je v běžném
životě
Výtvarná výchova -> 5. ročník -> prezentuje výsledky své práce při
různých společenských příležitostech, podílí se na zlepšení prostředí
školy
Praktické činnosti -> 5. ročník -> pracuje podle slovního návodu a
vzoru
Praktické činnosti -> 5. ročník -> zvládne jednoduchý pracovní
postup při přípravě jednoduchého pokrmu

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Anglický jazyk - 6. ročník

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

Učivo
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Tematický celek - Jazyková výchova
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

6. ročník
samostatně pracuje s jazykovými příručkami

jazykové příručky

určí druhy ohebných slovních druhů v souvislém textu

ohebné slovní druhy – skloňování, druhy, mluvnické
kategorie

správně tvoří tvary méně obtížných zájmen a číslovek

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití

ohebné slovní druhy – skloňování, druhy, mluvnické
kategorie
určí druh a vzor přídavných jmen (tvrdá, měkká,
ohebné slovní druhy – skloňování, druhy, mluvnické
přivlastňovací)
kategorie
opraví výraznou tvaroslovnou chybu ve svém projevu a ohebné slovní druhy – skloňování, druhy, mluvnické
v projevech spolužáků
kategorie
píše správně i/y ve shodě přísudku s podmětem
základní větné členy (skladební dvojice)
shoda podmětu s přísudkem
rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
věta jednoduchá a souvětí
zná stavbu slova, píše správně předpony a předložky

stavba slova, pravopis předpon a přípon
slova s i/y po obojetných souhláskách

spisovně vyslovuje česká slova.

spisovná výslovnost

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

jazyk a jeho útvary

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
tvoří osnovu, vyčleňuje odstavce
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
při vypravování užívá vhodné výrazy
zásad komunikace a pravidel dialogu
podle svých schopností a zadání učitele napíše
kompozičně a věcně správně slohový útvar

vypravování
popis předmětu
vypravování
vypravování
popis předmětu
zpráva, oznámení
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Český jazyk a literatura

6. ročník

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá vyhledává v textu klíčová slova
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
vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo výtah z textu
Tematický celek - Literární výchova
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
reprodukuje obsah přečteného textu, je schopen
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a jednoduchým způsobem (s využitím základních pojmů)
vlastními slovy interpretuje smysl díla
popsat jeho strukturu

reprodukuje a shrne literární text po tematické stránce

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo

formuluje a sdílí s ostatními svůj čtenářský zážitek

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

pracuje s různými zdroji informací; dovede nalézt
dostupnou informaci na síti
vyhledává informace v různých typech katalogů, v
knihovně i v dalších informačních zdrojích

dopis
výpisky a výtah
práce s informacemi

výpisky a výtah
práce s informacemi
literární pojmy
mýty, báje, pověsti
pohádka
cestopisy
dobrodružná literatura
přátelství lidí a zvířat v literatuře
fantasy a sci-fi literatura
mýty, báje, pověsti
pohádka
cestopisy
dobrodružná literatura
přátelství lidí a zvířat v literatuře
fantasy a sci-fi literatura
mýty, báje, pověsti
pohádka
cestopisy
dobrodružná literatura
přátelství lidí a zvířat v literatuře
fantasy a sci-fi literatura
vyhledávání informací
vyhledávání informací

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Český jazyk a literatura

6. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Žák reprodukuje a srovnává obsah pověstí a bájí různých národností.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák reprodukuje obsah přečtené pohádky a hodnotí vztahy mezi lidmi v přečtené pohádce.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
správně tvoří tvary méně obtížných zájmen a číslovek

Závislost
-->

podle svých schopností a zadání učitele napíše kompozičně a věcně
správně slohový útvar
Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Jazyková výchova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Matematika -> 6. ročník -> zapíše, přečte, znázorní přirozená čísla
na číselné ose
Žijeme prakticky -> 6. ročník -> pracuje podle pracovního postupu s
pomocí učitele

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Anglický jazyk - 7. ročník

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

Učivo

uvědomuje si význam slov

význam slov

tvoří spisovné tvary slov a užívá je ve vhodné
komunikační situaci

slovní zásoba a tvoření slov
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Český jazyk a literatura
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

7. ročník
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary

ohebné slovní druhy
neohebné slovní druhy (informativně)

zvládá základní zásady při psaní velkých písmen

psaní velkých písmen

rozlišuje větné členy základní a rozvíjející

druhy vět podle postoje mluvčího
rozvíjející větné členy
druhy podmětu a přísudku (opakování učiva)
věta jednoduchá a souvětí

rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
Tematický celek - Komunikační a slohová výchova
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

podle svých schopností se vyjadřuje srozumitelně,
věcně a jazykově správně
uspořádá informace vhodné pro sestavení životopisu

vypravování (formou příběhu)
popis
charakteristika
životopis

pracuje s různými zdroji informací

práce s informacemi

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
sestaví jednoduchou žádost
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
podle svých schopností a zadání učitele napíše
kompozičně a věcně správně slohový útvar
Tematický celek - Literární výchova
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo

formuluje a sdílí s ostatními svůj čtenářský nebo
kulturní zážitek

žádost

vypravování (formou příběhu)
popis
charakteristika
příběhy z minulosti (mýty, pověsti, legendy)
příběhy o přátelství a lásce
příběhy detektivní
humor v literatuře
fantasy literatura
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Český jazyk a literatura

7. ročník
reprodukuje obsah přečteného textu

popíše strukturu textu s využitím základních znalostí z
teorie literatury

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

podle svých schopností a znalostí vytvoří jednoduchý
literární text
pracuje s literárním textem

příběhy z minulosti (mýty, pověsti, legendy)
příběhy o přátelství a lásce
příběhy detektivní
humor v literatuře
fantasy literatura
příběhy z minulosti (mýty, pověsti, legendy)
příběhy o přátelství a lásce
příběhy detektivní
humor v literatuře
fantasy literatura
úvod do teorie literatury

úvod do teorie literatury

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák reprodukuje a srovnává obsah mýtů a legend různých národností.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák vytvoří vlastní fiktivní životopis pro své vysněné zaměstnání.
Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Informatika - 8. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Svět v souvislostech - 8. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
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Český jazyk a literatura

8. ročník

•
•

RVP výstupy
Tematický celek - Jazyková výchova
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

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

Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo

správně třídí slovní druhy

slovní druhy, skloňování, časování, slovesný vid

tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve
vhodné komunikační situaci
ovládá formální tvarosloví vybraných typů obecných
jmen přejatých a cizích vlastních jmen
rozlišuje větné členy, určuje druhy vedlejších vět

skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních
jmen
skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních
jmen
opakování větných členů
druhy vedlejších vět
významové poměry (informativně)
věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent
věta jednoduchá, souvětí
složitější souvětí
opakování pravopisných jevů
interpunkce ve větě a v souvětí

rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
Tematický celek - Komunikační a slohová výchova
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji

opakuje si již zažité pravopisné vědomosti, podle svých
schopností je aplikuje v jazykovém projevu

uvědomuje si manipulativní techniky užívané v
jazykovém projevu

informační zdroje

dovede nalézt konkrétní informace na síti a částečně je informační zdroje
charakterizovat
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá vybírá vhodné jazykové prostředky a je schopen vytvořit odborný text
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří jednoduchý výtah z textu
výtah
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
referát
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
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Český jazyk a literatura

8. ročník

dovede zpracovat přečtený text a přednést referát s
oporou v písemné přípravě
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
dokáže užít vhodné jazykové prostředky vzhledem ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k svému komunikačnímu záměru
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
využívá poznatků ke tvorbě vlastních textů
Tematický celek - Literární výchova
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
dovede reprodukovat obsah přečteného textu
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
formuluje a sdílí s ostatními svůj čtenářský zážitek
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, je schopen odlišovat literaturu různého typu a texty
svůj názor doloží argumenty
hodnotit
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

rozlišuje základní literární směry a uvádí jejich
významné představitele

referát
charakteristika literární postavy
úvaha
souhrnné poučení o slohu
charakteristika literární postavy
úvaha
informace o přečtené knize

informace o přečtené knize
práce s literárními texty
práce s literárními texty
nejvýznamnější díla od starověku po realismus
literární teorie
literární teorie
základní literární směry
významní představitelé české a světové literatury

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák rozvíjí své komunikační dovednosti - komunikuje v různých situacích /informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba apod./
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Žák si uvědomuje kořeny společné evropské a světové kultury, seznamuje se s významnými českými i světovými autory a některými jejich díly.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žák se učí asertivní komunikaci a dovednosti komunikační obrany proti agresi.
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Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Jazyková výchova
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 9. ročník
--> Anglický jazyk - 9. ročník
--> Informatika - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Čeština na přijímačky - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník

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

chápe složitější komunikační sdělení

pro svůj komunikační záměr vybírá vhodné prostředky
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
Tematický celek - Komunikační a slohová výchova
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru

aplikuje zásady českého pravopisu

Učivo
zvuková stránka jazyka
tvoření slov
jazykové příručky
obecné výklady o jazyce
význam slov
obecné výklady o jazyce
význam slov
opakování pravopisných jevů
tvarosloví

správně tvoří věty a souvětí

skladba

zamýšlí se nad obsahem a formou sdělení, využívá
komunikační dovednosti

proslov
diskuse
masmédia

uvědomuje si manipulativní techniky v masmédiích
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Český jazyk a literatura
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
Tematický celek - Literární výchova
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

9. ročník
práce s informačními zdroji
reklama
je schopen podle svých schopností analyzovat sdělení, masmédia
posoudit jeho věrohodnost a vyhodnotit jeho
práce s informačními zdroji
komunikační záměr
reklama
využívá poznatků o jazyce a stylu k dosažení gramaticky funkční styly
i věcně správného projevu, k tvořivé práci s textem
slohové útvary - souhrn

na základě ukázky literárního díla a jeho jazyka dovede
uvést specifické rysy určitého autora

literární teorie
česká a světová literatura 20. století a její
nejvýznamnější představitelé
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
rozlišuje základní literární druhy a žánry, dovede je na literární teorie
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
základě konkrétního příkladu charakterizovat a uvést
česká a světová literatura 20. století a její
představitele
jejich významné představitele
nejvýznamnější představitelé
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v dovede porovnat filmové zpracování s knižní předlohou literární dílo ve filmu (projekt)
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
včetně vlastního výtvarného zpracování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák dovede porovnat ztvárnění téhož námětu v literární a filmové podobě a výtvarně ho zpracovat.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žák získává základní dovednosti analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žák rozvíjí schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů i schopnost kompromisu.
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5.2 Anglický jazyk
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

3. ročník
3
Povinný

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný

23

Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Cílem výuky je osvojení jazyka na komunikativní úrovni, získávání vědomostí a praktických dovedností
potřebných v reálných situacích každodenního života a vytvoření předpokladů pro budoucí zapojení žáků do
vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa. Výuka se zaměřuje na rozvoj řečových dovedností,
schopnost vyjadřovat myšlenky, sdělovat informace o sobě a dalších osvojovaných tématech, schopnost
adekvátně reagovat na projevy ostatních v ústní i písemné podobě.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Anglický jazyk je vyučován v prvním až devátém ročníku povinně, s časovou dotací 1 hodiny týdně v 1.předmětu (specifické informace o předmětu 2.ročníku, 3 hodin týdně ve 3.-9.ročníku. V prvním a druhém ročníku probíhá výuka nenásilnou formou
důležité pro jeho realizaci)
písniček, rýmů, básniček, pohádek. Od třetího ročníku je výuka zaměřena na psanou podobu jazyka a
rozšiřování slovní zásoby. Žáci již vytvářejí jednoduché projekty v anglickém jazyce a nadále až do devátého
ročníku řečové dovednosti a schopnosti rozvíjejí a upevňují.
Integrace předmětů
• Cizí jazyk
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•

Francouzský jazyk
Český jazyk a literatura
Německý jazyk
Současný svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence komunikativní:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák vyjadřuje své myšlenky, sděluje informace o sobě a dalších osvojovaných tématech v ústní i písemné
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové podobě, komunikuje s ostatními, na projevy ostatních adekvátně reaguje. Svých dovedností rozumět,
kompetence žáků
hovořit, číst s porozuměním a písemně se vyjadřovat využívá ke komunikaci v reálných situacích
každodenního života.
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Název předmětu

Anglický jazyk
Kompetence k řešení problémů:
Žák uplatňuje získané dovednosti k řešení problémů, v rámci zadaných úkolů a projektů řeší dle zadání,
využívá kreativitu, fantazii, intuici, improvizaci, Jsou navozeny problémové situace z reálného života, při
nichž se učí na ně v dané situaci vhodně reagovat, úkol či zadání vyřešit a teoretické poznatky aplikovat v
praxi.

Způsob hodnocení žáků

Kompetence pracovní:
Žák rozvíjí svou schopnost pracovat, je veden k zodpovědnosti za plnění daných úkolů. Volí různé formy
práce, samostatné, párové, týmové, při nichž žáci projeví svou iniciativu, znalosti, dovednosti a také
schopnost spolupracovat s ostatními. Učí se vzájemné spolupráci a různému stylu práce.
Kompetence digitální:
Žák využívá digitálních technologií, aplikací a komunikačních programů k získávání informací, učení se
cizího jazyka a řešení úkolů, procvičování si jazykových dovedností a následné aplikace v reálném životě.
Kompetence k učení:
Žák si osvojuje vhodné způsoby, metody a strategie učení, seznamuje se s různými způsoby procvičování a
rozvíjení jazykových dovedností, které aplikuje v reálné komunikaci ústní i písemné.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•

--> Český jazyk a literatura - 1. ročník
Kompetence komunikativní
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Anglický jazyk
RVP výstupy
Tematický celek - ústní projev
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

1. ročník
ŠVP výstupy

Učivo

rozezná jednoduché pokyny a adekvátně reaguje
verbálně i neverbálně

pokyny ve třídě

napodobuje správnou výslovnost, napodobuje a
pozdrav, představení se
reprodukuje slovní zásobu, rozlišuje a přiřazuje slovíčka rodina
k obrázkům
školní pomůcky
číslovky 1–10
hračky
barvy
oblečení
narozeniny
koupání
zvířata
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
napodobuje a reprodukuje jednoduché říkanky a písně, příběhy, písničky, básničky
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně dramatizuje aktivity, sociální situace, zapojí se do
otázky a rozhovory sociálních situací
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální jednoduchých rozhovorů
oporu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák napodobuje správnou výslovnost, napodobuje a reprodukuje slovní zásobu,napodobuje a reprodukuje jednoduché říkanky a písně, dramatizuje aktivity, sociální
situace, zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•

--> Český jazyk a literatura - 2. ročník

Kompetence komunikativní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - Ústní projev. Porozumění mluvenému. Psaný projev.

Učivo
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Anglický jazyk
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

2. ročník
rozezná jednoduché pokyny a adekvátně reaguje
verbálně i neverbálně

pokyny ve třídě

napodobuje správnou výslovnost, napodobuje a
abeceda
reprodukuje slovní zásobu, rozlišuje a přiřazuje slovíčka zvířata
k obrázkům
škola
barvy
jídlo
čísla
obličej
dům
oblečení
hračky, hry
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
rozumí jednoduchým sdělením
pokyny ve třídě
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
příběhy, písničky, básničky
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
napodobuje a reprodukuje jednoduché říkanky a písně, příběhy, písničky, básničky, otázky a rozhovory
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně dramatizuje aktivity, sociální situace, zapojí se do
sociálních situací
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální jednoduchých rozhovorů
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
přiřazuje psanou podobu slova k obrázkům
abeceda
slova či slovního spojení
zvířata
škola
barvy
jídlo
čísla
obličej
dům
oblečení
hračky, hry
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a opíše slova a krátké věty na základě vizuální předlohy, abeceda
vizuální předlohy
doplňování slov
zvířata
škola
barvy
jídlo
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Anglický jazyk

2. ročník
čísla
obličej
dům
oblečení
hračky, hry

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák napodobuje správnou výslovnost, napodobuje a reprodukuje slovní zásobu,napodobuje a reprodukuje jednoduché říkanky a písně, dramatizuje aktivity, sociální
situace, zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění mluvenému
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

3. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 3. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence k učení
Kompetence digitální
ŠVP výstupy

Učivo

rozezná jednoduché pokyny a adekvátně reaguje
verbálně i neverbálně

pokyny ve třídě

rozumí slovům a jednoduchým větám v rozsahu
probíraných témat

abeceda
čísla
barvy
školní potřeby
nábytek
zvířata
nálady a pocity
obličej a tělo
rodina
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Anglický jazyk

3. ročník

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, rozumí říkankám, písním, dialogům, obsahu krátkého
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici komiksového příběhu a zdramatizuje ho
vizuální oporu
Tematický celek - Ústní projev
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
vyslovuje správně, napodobuje správně výslovnost,
rozumí obsahu mluveného textu, zapojí se do
jednoduché konverzace v rámci probíraných
tematických okruhů, popíše obrázek

oblečení
jídlo
hračky
slovesa to be, to have got, to like
vazba there is/are
říkanky, písně, dialogy, komiksové příběhy v rozsahu
probíraného učiva

abeceda
čísla
barvy
školní potřeby
nábytek
zvířata
nálady a pocity
obličej a tělo
rodina
oblečení
jídlo
hračky
slovesa to be, to have got, to like
vazba there is/are
říkanky, písně, dialogy, komiksové příběhy v rozsahu
probíraného učiva
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
zapojí se do jednoduché konverzace v rámci
pozdravy
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
probíraných tematických okruhů
pokyny ve škole
volného času a dalších osvojovaných témat
osobní údaje
dotazy a krátké odpovědi
nálady, pocity
jídlo
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jednoduše konverzuje v rámci probíraných tematických slovní zásoba a gramatické struktury v rámci
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších okruhů
probíraného učiva
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

59

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Anglický jazyk

3. ročník

Tematický celek - Porozumění psanému
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
vyhledá konkrétní informace v textu
dialogy, texty, komiksové příběhy, písničky v rozsahu
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
probíraného učiva
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
čte a porozumí textu
dialogy, texty, komiksové příběhy, písničky v rozsahu
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
probíraného učiva
oporu
Tematický celek - Psaný projev
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých popisuje v jednoduchých větách a slovních spojeních v jednoduché popisy v rámci probíraných tematických
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
rámci probíraných tematických okruhů, vztah mezi
okruhů
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
zvukovou a grafickou podobou slova
života
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
vyplní jednoduchý pracovní list s osobními údaji
doplňovací cvičení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák rozvíjí své komunikační dovednosti, komunikuje v reálných situacích každodenního života v ústní i písemné podobě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák poznává kulturu, tradice a zvyklosti anglicky mluvících zemí a zemí v Evropě.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění mluvenému

4. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 4. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence k učení
Kompetence digitální
ŠVP výstupy

Učivo
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Anglický jazyk
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

4. ročník
rozezná jednoduché pokyny a adekvátně reaguje
verbálně i neverbálně

pokyny ve třídě

rozumí slovům a jednoduchým větám v rozsahu
probíraných témat

pozdravy, představení se
volný čas
hudební nástroje
místnosti, nábytek
zdraví a nemoci
místa, předložky, instrukce
počasí
určování času
škola
TV programy
záliby, volný čas
zvířata
psaní dopisu
slovesa to be,have got,can, there is/are
přítomný čas průběhový
čtení příběhů
říkanky, písně, dialogy, komiksové příběhy, příběhy v
rozsahu probíraného učiva

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, rozumí říkankám, písním, dialogům, příběhům, obsahu
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici komiksového příběhu a zdramatizuje ho
vizuální oporu
Tematický celek - Ústní projev
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
vyslovuje správně, napodobuje správně výslovnost,
rozumí obsahu mluveného textu, zapojí se do
jednoduché konverzace v rámci probíraných
tematických okruhů, popíše obrázek

pozdravy, představení se
volný čas
hudební nástroje
místnosti, nábytek
zdraví a nemoci
místa, předložky, instrukce
počasí
určování času
škola
TV programy
záliby, volný čas
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Anglický jazyk

4. ročník

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

zapojí se do jednoduché konverzace v rámci
probíraných tematických okruhů

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
Tematický celek - Porozumění psanému
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
Tematický celek - Psaný projev
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života

zapojí se do dialogů, jednoduché konverzace v rámci
probíraných tematických okruhů

zvířata
psaní dopisu
slovesa to be,have got,can, there is/are
přítomný čas průběhový
čtení příběhů
říkanky, písně, dialogy, komiksové příběhy, příběhy v
rozsahu probíraného učiva
pozdravy
osobní údaje – základní otázky
u lékaře
navádění po městě
počasí
škola
TV programy
záliby, volný čas
zvířata
slovesa to be, have got, can, there is/are
přítomný čas průběhový
slovní zásoba a gramatické struktury v rámci
probíraného učiva

vyhledá konkrétní informace v textu

dialogy, texty, komiksové příběhy, příběhy, písničky v
rozsahu probíraného učiva

čte a porozumí jednoduchému textu

dialogy, texty, komiksové příběhy, příběhy, písničky v
rozsahu probíraného učiva

popíše v jednoduchých větách a slovních spojeních v
rámci probíraných tematických okruhů, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slova

jednoduché popisy v rámci probíraných tematických
okruhů
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Anglický jazyk
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

4. ročník
vyplní základní informace o sobě v rámci probíraných
tematických okruhů

doplňovací cvičení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák rozvíjí své komunikační dovednosti, komunikuje v reálných situacích každodenního života v ústní i písemné podobě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák poznává kulturu, tradice a zvyklosti anglicky mluvících zemí a zemí v Evropě.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění mluvenému
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

5. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 5. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Kompetence k učení
ŠVP výstupy

Učivo

rozezná pokyny a adekvátně reaguje verbálně i
neverbálně

pokyny ve třídě

rozumí slovům a jednoduchým větám v rozsahu
probíraných témat např. domov, rodina, škola, volný
čas, jídlo, bydliště, počasí, povolání …

slovesa to be, can/can´t, to have got, love, like, don´t
like, hate
přivlasťňovací ´s
množné číslo podstatných jmen
a some any
this that these those
zájmena
předložky místa
vazba there is / are
přítomný čas prostý
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Anglický jazyk

5. ročník

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, rozumí dialogům, příběhům, obsahu komiksového
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici příběhu a zdramatizuje ho
vizuální oporu
Tematický celek - Ústní projev
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
vyslovuje správně, napodobuje správně výslovnost,
rozumí obsahu mluveného projevu, zapojí se do
jednoduché konverzace v rámci probíraných
tematických okruhů a osvojovaných témat, popíše
obrázek

přítomný čas průběhový
slovní zásoba, tematické okruhy
barvy
číslovky 1-100
země, národnosti
pocity
rodina
datum
telefonní čísla
škola
bydlení
zvířata
volný čas
každodenní činnosti, režim dne
jídlo, pití
sporty
lidské tělo
oblékání
město, bydliště, místa
dopravní prostředky
počasí
nákupy
dialogy, komiksové příběhy, příběhy v rozsahu
probíraného učiva a osvojovaných témat

dialogy, komiksové příběhy, příběhy v rozsahu
probíraného učiva a osvojovaných témat
slovesa to be, can/can´t, to have got, love, like, don´t
like, hate
přivlasťňovací ´s
množné číslo podstatných jmen
a some any
this that these those
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

5. ročník
zájmena
předložky místa
vazba there is / are
přítomný čas prostý
přítomný čas průběhový
slovní zásoba, tematické okruhy
barvy
číslovky 1-100
země, národnosti
pocity
rodina
datum
telefonní čísla
škola
bydlení
zvířata
volný čas
každodenní činnosti, režim dne
jídlo, pití
sporty
lidské tělo
oblékání
město, bydliště, místa
dopravní prostředky
počasí
nákupy
ústní, mluvený projev obsahující slovní zásobu,
osvojované tematické okruhy, gramatické struktury v
rámci probíraného učiva

sdělí jednoduchým způsobem základní informace
týkající se jeho samotného v rámci probíraných
tematických okruhů, osvojovaných témat a
gramatických struktur, zapojí se do jednoduché
konverzace
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se zapojí se do jednoduché konverzace v rámci
dialogy obsahující slovní zásobu, osvojované
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších probíraných tematických okruhů, osvojovaných témat a tematické okruhy, gramatické struktury v rámci
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
gramatických struktur
probíraného učiva
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5. ročník

Tematický celek - Porozumění psanému
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
vyhledá konkrétní informace v textu, který se vztahuje k dialogy, texty, komiksové příběhy, příběhy, písničky v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným osvojovaným tématům
rozsahu probíraného učiva
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
čte a porozumí textu, který se vztahuje k osvojovaným dialogy, komiksové příběhy, příběhy, texty v rozsahu
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální tématům
probíraného učiva a osvojovaných témat
oporu
Tematický celek - Psaný projev
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých popíše v jednoduchých větách a slovních spojeních v
krátké, jednoduché popisy v rozsahu osvojované
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
rámci probíraných tematických okruhů, osvojovaných
slovní zásoby, tematických okruhů a gramatických
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
témat a gramatických struktur, vztah mezi zvukovou a struktur
života
grafickou podobou slova
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
napíše svoje údaje o svojí osobě
formuláře
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák rozvíjí své komunikační dovednosti, komunikuje v reálných situacích každodenního života v ústní i písemné podobě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák poznává kulturu, tradice a zvyklosti anglicky mluvících zemí a zemí v Evropě.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění mluvenému

6. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Kompetence k učení
ŠVP výstupy

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

6. ročník
rozumí dialogům, příběhům, mluvenému projevu,
videonahrávkám, obsahu komiksového příběhu, které
se vztahují k osvojovaným tématům

dialogy, příběhy, mluvený projev, videonahrávky,
obsah komiksového příběhu
slovní zásoba, tematické okruhy
domov
volný čas
škola
rodina
bydlení
město
nákupy
příroda, zvířata
počasí
sport, péče o zdraví, jídlo
cestování
reálie anglicky mluvících zemí

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
Tematický celek - Ústní projev
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

rozumí dialogům, mluvenému projevu, konverzaci,
které se vztahují k osvojovaným tématům

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popisuje, samostatně hovoří v rámci osvojovaných
témat

zeptá se, zapojí se do rozhovorů a adekvátně reaguje v
rámci osvojovaných témat

gramatické struktury
can, can´t, have got, like, love, don´t like, hate, want
zájmena, přídavná jména, příslovce
there is/there are
a, some, any
přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový
minulý čas, pravidelná, nepravidelná slovesa
dialogy, mluvený projev, konverzace v rozsahu
probíraného učiva a osvojovaných témat

konverzace, dialogy v rozsahu probíraného učiva a
osvojovaných témat (např. základní informace týkající
se osob, volnočasových aktivit, rodiny, školy …)
mluvený projev, popis v rozsahu probíraného učiva a
osvojovaných témat (např. o rodině, škole,
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6. ročník

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše vyprávění, popisuje, samostatně hovoří v rámci
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
osvojovaných témat
Tematický celek - Porozumění psanému
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
pracuje s textem, vyhledá konkrétní informace v textu,
jednoduchých každodenních autentických materiálech který se vztahuje k osvojovaným tématům

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

Tematický celek - Psaný projev
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

čte a porozumí textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům

napíše svoje údaje o svojí osobě
popíše v jednoduchých větách a slovních spojeních v
rámci probíraných tematických okruhů, osvojovaných
témat a gramatických struktur, vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slova
napíše jednoduchý text, např email

kamarádech, o prázdninách, co rád jí, volnočasových
aktivitách …)
mluvený projev, vyprávění, popis v rozsahu
probíraného učiva a osvojovaných témat (např.popis
osoby, zvířata, jídlo, sporty, zájmy, prázdniny …)
dialogy, texty, komiksové příběhy, příběhy, písničky,
emaily, příspěvky na webu, projekty vrstevníků v
rozsahu v rozsahu probíraného učiva (např. popis
osoby, školy, prázdninového zážitku, volnočasových
aktivit …)
dialogy, komiksové příběhy, příběhy, texty, emaily,
příspěvky na webu, projekty vrstevníků v rozsahu
probíraného učiva a osvojovaných témat (např. popis
osoby, školy, prázdninového zážitku, volnočasových
aktivit …)
formuláře
krátké, jednoduché popisy v rozsahu osvojované
slovní zásoby, tematických okruhů a gramatických
struktur (např. popis domova, volného času, školy,
rodiny, města, bydlení, cestování – prázdninový
zážitek …)
krátký text, email, ve kterém popisuje v rozsahu
osvojované slovní zásoby, tematických okruhů a
gramatických struktur

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák rozvíjí své komunikační dovednosti, komunikuje v reálných situacích každodenního života v ústní i písemné podobě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák poznává kulturu, tradice a zvyklosti anglicky mluvících zemí, zemí v Evropě a světě obecně.
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Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění mluvenému
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

7. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
rozumí dialogům, příběhům, mluvenému projevu,
videonahrávkám, obsahu komiksového příběhu, které
se vztahují k osvojovaným tématům

Učivo
dialogy, příběhy, mluvený projev, videonahrávky,
obsah komiksového příběhu
slovní zásoba, tematické okruhy
domov, bydlení
volný čas
škola
popis osoby
počasí, přírodní katastrofy
jídlo, pití, zdravé stravovací návyky, zdravý životní styl,
péče o zdraví
moderní technologie a média
město a příroda
společnost a její problémy
reálie anglicky mluvících zemí
gramatické struktury
přítomný čas prostý vs. přítomný čas průběhový
minulý čas, pravidelná slovesa, nepravidelná slovesa
počitatelná, nepočitatelná podstatná jména
vyjádření budoucího děje – will, going to
stupňování přídavných jmen
modální slovesa
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

7. ročník
rozumí dialogům, mluvenému projevu, konverzaci,
které se vztahují k osvojovaným tématům

Tematický celek - Ústní projev
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně zeptá se, zapojí se do rozhovorů a adekvátně reaguje v
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích rámci osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popisuje, samostatně hovoří v rámci osvojovaných
témat

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše vyprávění, popisuje, samostatně hovoří v rámci
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
osvojovaných témat

Tematický celek - Porozumění psanému
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
pracuje s textem, vyhledá konkrétní informace v textu,
jednoduchých každodenních autentických materiálech který se vztahuje k osvojovaným tématům

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

čte a porozumí textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům, rozumí tématu a obsahu

dialogy, mluvený projev, konverzace v rozsahu
probíraného učiva a osvojovaných témat, rozumí
tématu a obsahu (např. popis přírodních katastrof,
popis osoby, zdravých stravovacích návyků a zdravého
životního stylu, moderních technologií …)
konverzace, dialogy v rozsahu probíraného učiva a
osvojovaných témat (např. informace týkající se osob,
míst a činností …)
mluvený projev, popis v rozsahu probíraného učiva a
osvojovaných témat (např. o sobě, prázdninových
zážitcích, zdravém životním stylu, moderních
technologiích, o budoucnosti …)
mluvený projev, vyprávění, popis v rozsahu
probíraného učiva a osvojovaných témat (např. o
místě bydliště, prázdninových zážitcích, zdravém
stravování a životním stylu, budoucnosti …)
dialogy, texty, emaily, příspěvky na webu, běžná
označení a nápisy na veřejných místech, projekty
vrstevníků, rozumí tématu a obsahu v rozsahu
probíraného učiva (např. počasí, přírodní katastrofy,
stravovací návyky, zdravý životní styl, péče o zdraví,
moderní technologie a média, budoucnost, společnost
a její problémy …)
dialogy, texty, komiksové příběhy, příběhy, písničky, emaily, příspěvky na webu, projekty vrstevníků, rozumí
tématu a obsahu v rozsahu probíraného učiva (např.
volný čas, počasí, přírodní katastrofy, stravovací
návyky, zdravý životní styl, péče o zdraví, moderní
technologie a média, budoucnost, společnost a její
problémy …)

Tematický celek - Psaný projev
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Anglický jazyk
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

7. ročník
napíše svoje údaje o svojí osobě
napíše v jednoduchých větách a slovních spojeních v
rámci probíraných tematických okruhů, osvojovaných
témat a gramatických struktur, vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slova

formuláře
krátké, jednoduché popisy v rozsahu osvojované
slovní zásoby, tematických okruhů a gramatických
struktur (např. popis domova, popis města, události
přírodní katastrofy, činností popis stravovacích
návyků, plány do budoucna, problémy společnosti …)
napíše jednoduchý text, např. e-mail, příspěvek na web krátký text, email, ve kterém popisuje v rozsahu
osvojované slovní zásoby, tematických okruhů a
gramatických struktur

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák poznává kulturu, tradice a zvyklosti anglicky mluvících zemí, zemí v Evropě a světě obecně.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák rozvíjí své komunikační dovednosti, komunikuje v reálných situacích každodenního života v ústní i písemné podobě.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění mluvenému
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

8. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence digitální
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí příběhům, videonahrávkám, obsahu
komiksového příběhu, které se vztahují k osvojovaným
tématům

Učivo
příběhy, videonahrávky, obsah komiksového příběhu
Slovní zásoba a tematické okruhy
domov
volba povolání
volný čas
škola
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Anglický jazyk

8. ročník
pocity a nálady
moderní technologie a média
sport
péče o zdraví
pocity a nálady
kultura
společnost a její problémy
reálie anglicky mluvících zemí

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

rozumí dialogům, mluvenému projevu, konverzaci,
které se vztahují k osvojovaným tématům

gramatické struktury
přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový, will
vs going to, otázky, otázky s tázacími zájmeny, minulý
čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves , used
to, minulý čas průběhový, minulý čas průběhový vs
minulý čas prostý, předpřítomný čas prostý, already,
yet, for, since, předpřítomný čas prostý vs minulý čas
prostý, stupňování přídavných jmen, stupňování
příslovcí, určitý člen the, nultý kondicionál, první
kondicionál, sloveso + -ing / infinitiv, prostředky
textové návaznosti
dialogy, mluvený projev, konverzace v rozsahu
probíraného učiva a osvojovaných témat, rozumí
tématu a obsahu (např. co dělal v minulosti, co
plánuje v budoucnosti, co se právě stalo a kdy se to
stalo, jaké knihy rád čte, na jaké filmy se rád dívá…)

Tematický celek - Ústní projev
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně zeptá na základní informace týkající se osob, míst,
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích činností a událostí a na podobné otázky odpoví
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

konverzace, dialogy v rozsahu probíraného učiva a
osvojovaných témat (např. informace týkající se osob,
míst, činností a událostí…)
mluví o své rodině, kamarádech, škole, a dalších
mluvený projev, popis v rozsahu probíraného učiva a
osvojovaných tématech, a to zejména hovoří-li podle
osvojovaných témat (např. o své rodině, kamarádech,
předem připravených poznámek nebo s vizuální oporou škole, novinkách, zdravotních potížích, oblíbeném
filmu nebo knize)
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Anglický jazyk

8. ročník

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše podle předem připravené osnovy nebo s vizuální
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
oporou vypráví jednoduchý příběh
jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, místa,
činnosti a události
Tematický celek - Porozumění psanému
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
rozumí tématu a obsahu jednoduchého komiksového
vyhledá v nich požadované informace
nebo fotografického příběhu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům

vyprávění a popis v rozsahu probíraného učiva a
osvojovaných témat (např. o své rodině, kamarádech,
škole a každodenních činnostech)

dialogy, texty, komiksové příběhy, příběhy, písničky,
příspěvky na webu, projekty vrstevníků, rozumí
tématu a obsahu v rozsahu probíraného učiva (např.
domov, rodina, škola, volný čas, kultura, pocity a
nálady, volba povolání, moderní technologie a média,
péče o zdraví, sport, společnost a její problémy a
reálie anglicky mluvících zemí …)
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
porozumí krátkému a jednoduchému popisu osoby,
popis osoby (např. filmové nebo literární postavy),
jednoduchých každodenních autentických materiálech místa, konkrétní činnosti nebo události a v textu
místa (např. scény z filmu), konkrétní činnosti (např.
vyhledá konkrétní informace číselné i nečíselné povahy plánované činnosti v budoucnosti, činnosti v minulosti
nebo nedávné činnosti) nebo události (např. nehody)
a v textu vyhledá konkrétní informace číselné i
nečíselné povahy
Tematický celek - Psaný projev
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše svoje údaje o svojí osobě
formuláře
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
popíše v jednoduchých větách a slovních spojeních,
krátké, jednoduché popisy v rozsahu osvojované
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
napíše jednoduchý text nebo příběh vztahující se k
slovní zásoby, tematických okruhů a gramatických
osvojovaných témat
uvedeným osvojovaným tématům, sestaví projekt na
struktur (např. popis domova, popis města, události
osvojované téma, text vhodně člení a používá vhodné
přírodní katastrofy, činností popis stravovacích
příspěvky textové návaznosti podle předem připravené návyků, plány do budoucna, problémy společnosti …)
osnovy
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
napíše jednoduchý text, např. e-mail, příspěvek na web krátký text, email, ve kterém popisuje v rozsahu
osvojované slovní zásoby, tematických okruhů a
gramatických struktur
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák rozvíjí své komunikační dovednosti, komunikuje v reálných situacích každodenního života v ústní i písemné podobě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

73

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Anglický jazyk

8. ročník

Žák poznává kulturu, tradice a zvyklosti anglicky mluvících zemí, zemí v Evropě a světě obecně.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění mluvenému
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

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

9. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
rozumí příběhům, videonahrávkám, obsahu
komiksového příběhu, které se vztahují k osvojovaným
tématům

rozumí dialogům, mluvenému projevu, konverzaci,
které se vztahují k osvojovaným tématům

Učivo
příběhy, videonahrávky, obsah komiksového příběhu
Slovní zásoba a tematické okruhy
Kultura, příroda, společnost a její problémy, volný čas,
město, škola, cestování, moderní technologie a média,
nákupy a móda, sport, reálie anglicky mluvících zemí –
literatura a filmová tvorba anglicky mluvících zemí
gramatické struktury
přítomné časy, zájmena předpřítomný čas prostý,
minulý čas prostý, minulý čas průběhový, spojky
(when, while, but, because, so, although, until),
příslovce, will a going to, přítomné časy pro vyjádření
budoucího děje, první kondicionál, minulý čas prostý,
minulý čas průběhový, modální slovesa (must,
mustn’t, have to, don’t have to, should, shouldn’t,
ought to, can, could, be allowed to, may, might),
druhý kondicionál, stupňování přídavných jmen, trpný
rod
dialogy, mluvený projev, konverzace v rozsahu
probíraného učiva a osvojovaných témat, rozumí
tématu a obsahu (např. rozhovoru, kde mluvčí hovoří
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Anglický jazyk

9. ročník
o volnočasových aktivitách, činnosti nebo události v
minulosti, činnosti v budoucnosti, filmu, který viděli,
nebo knize, kterou četli, rozhovoru mezi cestujícím a
pracovníkem informačního centra na nádraží)

Tematický celek - Ústní projev
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně zeptá na základní informace týkající se osob, míst,
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích činností a událostí a na podobné otázky odpoví

konverzace, dialogy v rozsahu probíraného učiva a
osvojovaných témat, ve kterých například sdělí, co by
chtěl dělat o víkendu, kam by chtěl jet na prázdniny,
kdy naposledy cestoval vlakem apod. a na podobné
výpovědi reaguje
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
mluví o své rodině, kamarádech, škole, městě a regionu, mluvený projev, popis v rozsahu probíraného učiva a
volném čase a dalších osvojovaných tématech
kde žije, aktuálních problémech a dalších osvojovaných osvojovaných témat (např. o své rodině, kamarádech,
tématech, a to zejména hovoří-li podle předem
škole, městě a regionu, kde žije, aktuálních
připravených poznámek nebo s vizuální oporou
problémech)
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše podle předem připravené osnovy nebo s vizuální
vyprávění a popis v rozsahu probíraného učiva a
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
oporou vypráví jednoduchý příběh
osvojovaných témat (např. o své rodině, kamarádech,
jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, místa,
škole, městě a regionu, kde žije, aktuálních
budovy, činnosti, události, přičemž používá přídavná
problémech )
jména a příslovce
Tematický celek - Porozumění psanému
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
porozumí krátkému a jednoduchému popisu osoby,
popis osoby (např. filmové nebo literární postavy),
jednoduchých každodenních autentických materiálech místa, konkrétní činnosti nebo události a v textu
místa (např. scény z filmu), konkrétní činnosti (např.
vyhledá konkrétní informace číselné i nečíselné povahy plánované činnosti v budoucnosti, činnosti v minulosti
nebo nedávné činnosti) nebo události (např. nehody)
a v textu vyhledá konkrétní informace číselné i
nečíselné povahy
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
rozumí tématu a obsahu jednoduchého komiksového
dialogy, texty, komiksové příběhy, příběhy, písničky,
vyhledá v nich požadované informace
nebo fotografického příběhu, který se vztahuje k
příspěvky na webu, projekty vrstevníků, rozumí
osvojovaným tématům
tématu a obsahu v rozsahu probíraného učiva (např.
rodina, škola, volný čas, město a příroda, cestování,
nákupy a móda, moderní technologie a média, sport a
reálie anglicky mluvících zemí …)
Tematický celek - Psaný projev
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Anglický jazyk

9. ročník

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

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

napíše údaje o svojí osobě
popíše v jednoduchých větách a slovních spojeních,
napíše jednoduchý text nebo příběh vztahující se k
uvedeným osvojovaným tématům, sestaví projekt na
osvojované téma, text vhodně člení a používá vhodné
příspěvky textové návaznosti podle předem připravené
osnovy
napíše jednoduchý text, například email, příspěvek na
web

formuláře
krátké, jednoduché popisy v rozsahu osvojované
slovní zásoby, tematických okruhů a gramatických
struktur (popis (literární a filmové postavy, plánované
budoucí činnosti, místa a události (např. popis
skutečné události nebo nehody)
krátký text, email, ve kterém popisuje v rozsahu
osvojované slovní zásoby, tematických okruhů a
gramatických struktur (životopis známé osobnosti,
popis města a regionu, kde žije, nebo hlavního města,
plakát na propagaci turistické destinace)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák poznává kulturu, tradice a zvyklosti anglicky mluvících zemí, zemí v Evropě a světě obecně.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák rozvíjí své komunikační dovednosti, komunikuje v reálných situacích každodenního života v ústní i písemné podobě.

5.3 Druhý cizí jazyk
5.3.1 Francouzský jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Francouzský jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Cílem je poskytnout žákům nástroj k základní komunikaci: porozumění a psaní jednoduchých textů,
komunikace v cizím jazyce, je-li mluvčí ochoten pomoci a mluví pomalu. Žák se orientuje v běžných
situacích: sdělení a porozumění informací osobního rázu, kladení jednoduchým otázek, porozumění
běžným nápisům. Nácvik fonetických a mluvnických jevů, stejně jako slovní zásoby vede k osvojení
komunikativních dovedností na úrovni A1. Během výuky se žák seznamuje s reáliemi frankofonních zemí,
vede k pochopení kulturních odlišností a toleranci.
Při osvojování jazyka jsou používány aktivizující vyučovací metody, tzn. konstruktivistický přístup,
didaktická hra, dramatizace, simulace a badatelský přístup s tvůrčími prvky. Využívá se práce s chybou,
jako běžné součásti učení. Žák je veden k vhodným strategiím při práci s autentickými materiály, které
motivují k dalšímu rozšiřování jazykových dovedností.
Vyučovací předmět je zařazen jako volitelný v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně.

•
•

Anglický jazyk
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák organizuje a řídí vlastní učení, získané informace používá v kontextu osvojovaných dovedností, pracuje
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové vhodným způsobem s chybou.
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
Žák se nezalekne problému a vnímá ho jako cestu k osvojování nových znalostí a dovedností. Analyzuje
jeho podstatu a postupnými kroky dospěje k řešení. Zkušenost z řešení problému vyhodnocuje a aplikuje
při dalších úkolech.
Kompetence komunikativní:
Žák naslouchá s cílem porozumět a vyjadřuje své myšlenky ústně i písemně, vhodně reaguje a využívá
osvojené strategie ke komunikaci s ostatními.
Kompetence sociální a personální:
Žák účinně a aktivně participuje na práci ve skupině, přispívá k dobré pracovní atmosféře. Při komunikaci s
ostatními projevuje úctu a snahu o pochopení. Stejně tak si vytváří pozitivní obraz o sobě, čímž posiluje své
sebevědomí a sebeúctu.
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Název předmětu

Francouzský jazyk

Způsob hodnocení žáků

Kompetence pracovní:
Žák si osvojuje vhodné pracovní návyky při osvojování slovní zásoby, procvičování fonetických, lexikálních,
morfologických a jednoduchých syntaktických jevů. Respektuje vymezená pravidla a využívá je ke svému
prospěchu. Vytváří si vlastní pracovní návyky, v případě, že se dlouhodobě osvědčily.
Kompetence digitální:
Žák pracuje s digitálními technologiemi v rámci osvojování pasivních jazykových dovedností, při
procvičování učiva a využívá je také pro produktivní jazykové dovednosti s cílem zvýšení efektivity své
práce.
Kompetence občanské:
Žák respektuje a toleruje názory a přesvědčení svého okolí, je schopen se vcítit se do druhých, odmítá
násilí a útlak.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění psanému

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
ŠVP výstupy

Učivo
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Francouzský jazyk

8. ročník

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
Tematický celek - Porozumění mluvenému
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
Tematický celek - Ústní projev
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá

rozumí textu se základními informacemi o frankofonní
zemi a městech

Paříž

Frankofonie

rozumí pokynům a reaguje na pokyny ve třídě

pokyny ve třídě

počítání 10 - 31

pozdraví, představí sebe a své blízké

výslovnost hlásky [y], [u], [o], [e], [a] a odpovídajících
nosovek
hláskování, abeceda

podílí se na natočení videa o své třídě

osobní zájmena
přivlastňovací přídavná jména - mon, ton...
pozdravy
osobní informace
rodina
popis osoby
ženský rod přídavných jmen
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Francouzský jazyk

8. ročník

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

vytvoří plakát o svých koníčcích a mimoškolních
aktivitách a představí ho ostatním

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
hovoří o svých zálibách a dotazuje se na ně ostatních
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
Tematický celek - Psaný projev
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
vytvoří třídní kalendář se svátky a narozeninami
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

podílí se na vypracování školního občasníku o
francouzských osobnostech, městech a o zvířatech

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

nakreslí myšlenkovou mapu třídy s preferencemi,
národnostmi a jazyky

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

vytvoří stránku komiksu o hrdinovi a jeho světě

podílí se na vytvoření brožury o ideální škole

zvířata
názvy zemí, jazyků a národností
vyjádření preferencí
běžná slovesa 1. třídy - ER
sport
mimoškolní aktivity
sloveso faire
sloveso aller
mimoškolní aktivity

dny v týdnu
měsíce v roce
svátky
výraz il y a
tázací zájmena - quel, quelle...
slovesa preferencí
člen určitý
determinanty - určitý člen
hudební styly
sloveso être
vázání - člen a podstatné jméno
slovesa avoir
oblečení a barvy
otázky: est-ce que, qu'est-ce que c'est, qui est-ce,
pourquoi, comment
sloveso mettre
ve škole
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Francouzský jazyk

8. ročník

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři sdělí základní osobní informace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Žák si buduje chápání kulturních rozdílů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák si buduje pozitivní postoj k sobě samému a přispívá k vytváření dobrého klimatu ve třídě.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák získává zkušenost s využíváním potenciálu médií jako zdroje informací a zábavy.

determinanty - člen neurčitý

osobní informace

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
rozumí textu se základními informacemi o frankofonní zemi a
městech
Francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění psanému

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Zeměpis -> 8. ročník -> uvede přibližný počet a popíše rozmístění
lidí na Zemi, národů, jazyků a náboženství

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

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

Učivo

rozumí textu o solidaritě

solidarita
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Tematický celek - Porozumění mluvenému
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
Tematický celek - Ústní projev
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

9. ročník
objedná si jídlo v restauraci

jídlo
aller chez/à

domluví se na společné aktivitě
vede dialog o nákupu

moi aussi/moi non plus/moi non/pas, moi si
sloveso pouvoir

hovoří o studiu a radí o výběru povolání

popíše cestu a chápe její popis

nákupy
slovesa vouloir, savoir, connaître
j'aimerais/je voudrais
blízký čas budoucí - future proche
zaměstnání
studium
správné fonetické tvary slovesa vouloir
imperatif

správné fonetické tvary sloves v přítomném čase a
rozkazovacím způsobu

vypráví o svém běžném dni

představí své město nebo čtvrť

slovesa lire, sortir, dormir, prendre - časování
slovesa lire, sortir, dormir, prendre - správné
fonetické tvary
vyjádření času - hodiny
moje čtvrť

natočí video o zdravých návycích

il faut
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9. ročník

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
Tematický celek - Psaný projev
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

infinitivní vazba s pour - vyjádření účelu
tu peux/tu pourrais
pocity a emoce
vytvoří program dne

vypracuje program na víkend

vypracuje informační brožuru o své čtvrti

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
popíše lidské tělo
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
popíše originální jídlo
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
vytvoří jídelníček na den gastronomie ve škole
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
písemně se domluví na společné aktivitě
sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák si vyjadřuje své pocity a emoce, stejně jako vnímá pocity a emoce ostatních.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Žák chápe potřeby ostatních a buduje své postoje v oblasti solidární pomoci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

vyjádření času - avant/après
moi aussi/moi non plus/moi non/pas, moi si
každodenní aktivity
koníčky
zájmeno on
město
předložky místa
dopravní prostředky
il y a
zdraví, tělo, bolest a nemoci

potraviny, nápoje, chutě
Frankofonie a její reálie
množství
avoir besoin de
koníčky
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9. ročník

Žák se dotazuje na zájmy ostatních a vhodně se jim přizpůsobuje.

5.3.2 Německý jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6

Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Německý jazyk patří do vzdělávacího oboru jako druhý cizí jazyk, žáci si ho vybírají z volitelných předmětů.
Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 společného
evropského referenčního rámce pro jazyky a poskytuje žákům jazykový základ pro dorozumění v rámci
Evropy a světa, snižuje jejich jazykovou bariéru a přispívá k zvýšení jejich mobility jak v osobním, tak
v pracovním životě. Žáci mají možnost poznat způsob života a národní tradice v zemích, kde se mluví
německy, uvědomit si kořeny naší společné historie a nutnost vzájemné tolerance a komunikace mezi
národy.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Němčina se vyučuje v 8. - 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v jazykových
předmětu (specifické informace o předmětu učebnách s využitím interaktivní tabule, interaktivních učebnic, CD přehrávačů a jiných médií ve skupinách
důležité pro jeho realizaci)
dělených v rámci ročníku. Ve výuce jsou preferovány metody týmové práce, autentické materiály, internet
a práce se slovníkem. Důraz je kladen na samostatnou práci, která zohledňuje individuální přístup.
Mezipředmětové vztahy
• Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Kompetence k učení:
Žák si osvojuje vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení, plánuje, organizuje a řídí vlastní
učení, pracuje s chybou, rozvíjí jazykovou paměť.
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Název předmětu
Německý jazyk
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence k řešení problémů:
kompetence žáků
Žák uplatňuje získané dovednosti k řešení problémů tam, kde je nutná znalost cizího jazyka, orientuje se v
cizím jazykovém prostředí, vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení
problému, řeší úkoly dle zadání, uplatňuje kreativitu, fantazii, intuici, improvizaci při řešení
problémů, ověřuje si teoretické poznatky v praxi a aplikuje je při dalších činnostech.
Kompetence sociální a personální:
Žák rozvíjí svou schopnost spolupracovat ve skupině, ovládá a řídí svoje jednání, podílí se na vytváření
pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, pracuje se sebehodnocením a
hodnocením práce druhých i skupiny, srovnáním, kritikou, vytváří si pozitivní představu o sobě samém,
která podporuje jeho sebedůvěru a samostatnost.

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Kompetence digitální:
Žák využívá digitální platformy, aplikace a komunikační programy pro učení cizího jazyka, hru a testování
znalostí cizího jazyka a vyhledávání a ověřování zdrojů informací při zpracovávání tematických projektů.
Hlavní náplní výuky německého jazyka je vést žáky k jeho praktickému používání při komunikaci v ústním i
písemném projevu. Při rozvíjení dovedností se zaměřujeme na složku receptivní (poslech a čtení s
porozuměním) produktivní (psaní a ústní projev) a interaktivní (jednoduchá konverzace). Ve výuce
využíváme jednoduché autentické texty, videonahrávky, audionahrávky, žáci jsou aktivizováni hrami,
dramatizací, rapy apod.
Při vyučování jsou realizovány části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Mediální výchova, Osobnostní
a sociální výchova, Multikulturní výchova.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
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Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění psanému
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

8. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
Kompetence k řešení problémů
ŠVP výstupy

Učivo

rozumí pokynům a slovním spojením

pokyny v učebnici a pracovním sešitě

orientuje se v jednoduchém psaném textu v rámci
osvojované slovní zásoby

jednoduché texty obsahující slovní zásobu
probíraných témat

porozumí významu slov, slovních spojení a
jednoduchých vět k daným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
Tematický celek - Porozumění mluvenému
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat

slovní zásoba spojená s tématy já a moje okolí, rodina
a domov, škola, německy mluvící země, volný čas,
jídlo
čte, rozumí a orientuje se v obsahu jednoduchého textu německy mluvící země, názvy evropských států v
týkajícího se osvojených témat
němčině

rozumí známým slovům, slovním spojením a větám,
které se vztahují k osvojovaným tématům

zvuková a grafická podoba jazyka, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov, odlišnost od
angličtiny

rozumí slovním spojením týkajícím se běžných témat

pozdravy formální a neformální, oslovení

odpovídá na jednoduché otázky v rámci osvojovaných
témat

slovní zásoba k probíraným tématům
zdvořilostní fráze, poděkování, omluva
slovní zásoba v rámci probíraných tematických okruhů
(já, moje rodina a kamarádi, škola, volný čas, zdraví,
cestování)

rozumí základním informacím v jednoduchých
poslechových cvičeních
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DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

8. ročník
rozezná pokyny a adekvátně na ně reaguje

pokyny ve třídě

rozumí obsahu jednoduché konverzace, která se týká
osvojovaných témat

mluvený projev na témata v rámci probíraných okruhů
popis osoby, zvířete a dalších v rámci probíraných
témat

Tematický celek - Ústní projev
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí pokynům a otázkám a adekvátně na ně reaguje
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
správně foneticky vyslovuje jednotlivé hlásky, čte,
hláskuje
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
tvoří jednoduché otázky k osvojeným tématům a
odpovídá na ně v rozsahu osvojovaných témat
sdělí základní informace o sobě a v rámci probíraných
okruhů
jednoduše konverzuje na témata, týkající se jeho
samotného a dalších probíraných témat
používá správně probrané gramatické jevy

Tematický celek - Psaný projev
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

pokyny a výzvy

výslovnost, hláskování jména
představení se, pozdrav, zdvořilostní fráze a obraty v
rámci osvojovaných témat
vyprávění, popis, rozhovory, písničky, Rapy
slovní zásoba v rámci probíraných tematických okruhů
( já, rodina, škola, čísla, čas, volný čas, jídlo, sport,
cestování)
gramatické struktury (člen, časování sloves v
přítomném čase, modální slovesa, zápor, slovosled,
zájmena, sloveso möchte, vazba es gibt)

vyplní jednoduchý formulář s osobními daty
napíše stručný popis sebe, své rodiny, bydlení, cesty

formulář, osobní údaje
jednoduchý text o sobě, škole, rodině, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

napíše krátký text na probíraná témata

jednoduchý text o sobě, škole, rodině, volném čase a
dalších osvojovaných tématech
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8. ročník

Tolerance odlišných etnických a kulturních skupin jako prevence proti xenofobii a rasisticky motivovaným předsudkům.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy. Osobnosti a pamětihodnosti německy mluvících zemí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já a moje rodina, seberealizace, mezilidské vztahy, tolerance, porozumění v rodině, využití volného času, zdravý životní styl.
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění psanému
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
Tematický celek - porozumění mluvenému
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

9. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence digitální
ŠVP výstupy

Učivo

orientuje se v složitějším psaném textu

Německo a německy mluvící země, geografie a kultura

vyhledá konkrétní informace v textech, které se vztahují
k osvojovaným tématům
porozumí významu slov, slovních spojení a
jednoduchých vět k osvojovaným tématům

jednoduché texty obsahující slovní zásobu
probíraných témat
slovní zásoba spojená s tématy já a moje okolí, rodina
a domov, země a národnosti, volný čas, sport, zdraví,
cestování
čte, rozumí a orientuje se v obsahu textu na osvojovaná popis cesty, osoby, místa, vyprávění, básničky, krátké
témata
příběhy k osvojovaným tématům

rozumí známým slovům, slovním spojením a větám,
které se vztahují k osvojovaným tématům

zvuková a grafická podoba jazyka, abeceda, zvláštní
znaky
pozdrav, oslovení, poděkování, zdvořilostní fráze,
vykání a tykání
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DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
Tematický celek - Ústní projev
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

9. ročník
dokáže se orientovat v monologu či dialogu

monology a dialogy k osvojovaným tématům

zachytí konkrétní informace v poslechovém textu

slovní zásoba k osvojovaným tématům

rozezná pokyny a adekvátně na ně reaguje

pokyny ve třídě

rozumí obsahu složitější konverzace, která se týká
osvojovaných témat

slovní zásoba v rámci probíraných tematických okruhů
(já a mé okolí, rodina, škola, volný čas)

správně vyslovuje, rozezná a opravuje špatnou
výslovnost
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
tvoří otázky k osvojeným tématům
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se odpovídá na otázky v rozsahu osvojovaných témat
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
sdělí složitější informace v rozsahu osvojovaných témat
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se zapojí se do konverzace na témata, týkající se jeho
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
samotného, bydlení, módy, cestování, zdraví a dalších
podobné otázky pokládá
probíraných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se používá správně probrané gramatické jevy
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
Tematický celek - Psaný projev
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

vyplní formulář týkající se jeho samotného

zvuková podoba jazyka
dialogy v rámci probíraných tematických celků
interview

slovní zásoba v rámci probíraných tematických okruhů
(já, rodina, móda, volný čas, cestování, zdraví)
popis, vyprávění, básničky, písničky a jednoduché
texty v rámci osvojovaných témat
předložky se 3. a 4. pádem, časování sloves,
préteritum a perfektum, zájmena, způsobová slovesa,
souvětí, podmět man, odlučitelná předpona, větná
konstrukce, rozkaz, zápor "nicht" a "kein", plurál
formulář, plán cesty
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Německý jazyk

9. ročník

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
umí napsat stručný popis v rámci osvojovaných témat
příběh, vyprávění v rozsahu osvojovaných témat
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
píše krátké texty v rámci osvojovaných témat
odpověď na dopis z dovolené, sms, email
sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Tolerance odlišných etnických a kulturních skupin jako prevence proti xenofobii a rasisticky motivovaným předsudkům.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já a moje rodina, seberealizace, mezilidské vztahy, tolerance, porozumění v rodině, využití volného času, zdravý životní styl.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy EU, osobnosti, propojení české, německé a rakouské historie.

5.3.3 Ruský jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6

Ruský jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Předmět ruský jazyk je nabízen v rámci vzdělávacího oboru jako druhý cizí jazyk. Výuka je zaměřena na
zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1. Předmět směřuje k tomu, aby byli žáci schopni
dorozumět se s cizincem v běžných situacích, hovořit o jednotlivých tématech. Důraz je kladen na
komunikační schopnosti žáků. Žáci se učí číst ruský text s porozuměním, výuka seznamuje s reáliemi Ruské
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Název předmětu

Ruský jazyk
federace. Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení cizojazyčných kultur, k seznámení se s jinými etniky,
k toleranci a k úctě k jiným národům.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Ruský jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Probíhá s využitím CD
předmětu (specifické informace o předmětu přehrávače a jiných médií. Žáci jsou rozděleni do skupin podle svého výběru v rámci jednoho ročníku. Ve
důležité pro jeho realizaci)
výuce je využívána práce se slovníkem, metoda skupinové práce, práce s informací z internetu.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák se učí pracovat s chybou, vnímá ji jako motivaci ke správnému řešení.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence k řešení problémů:
kompetence žáků
Žák je veden k dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínu.
Kompetence komunikativní:
Žák komunikuje v cizím jazyce, dostává dostatek prostoru k vlastnímu projevu.
Kompetence sociální a personální:
Žák je schopný spolupráce, podílí se na vytváření příjemné pracovní atmosféry, vytváří si pozitivní
představu o sobě samém.
Kompetence pracovní:
Žák dodržuje domluvená pravidla.
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•

Kompetence k učení
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Ruský jazyk

8. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění psanému
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům, reaguje na ně

foneticky správně vyslovuje měkké a tvrdé souhlásky

umí použít jednotlivé zdvořilostní fráze

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

sdělí údaje o probíraných okruzích

Učivo
pozdrav
oslovení
poděkování
omluva
zdvořilostní fráze
pozdrav
oslovení
poděkování
omluva
zdvořilostní fráze
pozdrav
oslovení
poděkování
omluva
zdvořilostní fráze
já
rodina
škola
věk
co mám/nemám rád/ráda
zájmy, volný čas
zvířata
číslovky 1-1000
školní předměty
názvy dnů, měsíců
hodiny
vykání
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Ruský jazyk

8. ročník
reaguje na instrukce vyučujícího

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
Tematický celek - Ústní projev
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

pochopí obsah jednoduchého textu

já
rodina
škola
věk
co mám/nemám rád/ráda
zájmy, volný čas
zvířata
číslovky 1-1000
školní předměty
názvy dnů, měsíců
hodiny
vykání
text v učebnici, časopise

reaguje na krátký text

text v učebnici, časopise

pochopí obsah sdělovaného
reaguje na podněty, dotazy

dialog, reakce na otázky, tvoření odpovědí
dialog, reakce na otázky, tvoření odpovědí

tvoří otázky

dialog, reakce na otázky, tvoření odpovědí

doloží získané vědomosti na krátkých, informacích o
rodině, škole, volném čase

sdělení informací z probíraných okruhů

umí vytvořit samostatný slovní projev

sdělení informací z probíraných okruhů

umí odpovědět na otázky na daná témata

rozhovor

umí klást otázky na daná témata

rozhovor

reaguje na otázky

rozhovor

Tematický celek - Porozumění mluvenému
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Ruský jazyk
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

Tematický celek - Psaný projev
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

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

8. ročník
reaguje na instrukce,

instrukce pedagoga

orientuje se v názvech, pokynech

instrukce pedagoga

reaguje na přečtený text

tištěný text

odhadne obsah textu

tištěný text

rozumí jednoduchému textu

tištěný text

orientuje se v psaném textu

tištěný text

v krátkých textech vyhledá jména, známá slova a fráze

tištěný text

čte s porozuměním

tištěný text

projeví znalost písmen azbuky
umí napsat a přečíst jednoduchý text

písmena azbuky
písemný text v azbuce

používá gramatická pravidla

písemný text v azbuce

sestaví jednoduché sdělení a odpoví na ně

písemný text v azbuce

sdělí obsah napsaného

písemný text v azbuce

umí napsat obsah sděleného

písemný text v azbuce

umí reagovat na text v písemné podobě

písemný text v azbuce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žák chápe potřebu čtení s porozuměním, schopnost kritického myšlení, využívá potenciál médií jako zdroj informací.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Ruský jazyk

8. ročník

Žák rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, využívá k tomu příslušné vědomosti, uplatňuje komunikační schopnosti v rámci monologu, dialogu, naslouchá při
aktivitách.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák kultivuje postoje k Evropě a světu, překonává stereotypy a předsudky, utváří pozitivní postoje k ruskému národu, jazyku, kultuře.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Žák chápe cizí jazyk jako nástroj porozumění jinému národu, jinému etniku.
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•

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

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění mluvenému
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí a reaguje na pokyny a instrukce pedagoga
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
vyhledá, ověří základní informace
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

Učivo
pokyny a instrukce pedagoga

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
Tematický celek - Ústní projev
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

pochopí v poslechovém textu obsah

já, oslavy Vánoc a nového roku, horoskop, Evropa,
nákupy, vyjádření potřeby, zaměstnání, adresa,
hodiny, popis osoby, ruské pohádky
tištěný text v učebnici, pracovním sešitě
tištěný text v učebnici, pracovním sešitě

reaguje na otázky
tvoří otázky

rozhovory v rozsahu slovní zásoby
rozhovory v rozsahu slovní zásoby

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

vytváří sdělení

sdělení informací
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Ruský jazyk

9. ročník
hovoří na daná témata

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se zapojí se do rozhovoru
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
adekvátně svým schopnostem reaguje na otázky
Tematický celek - Porozumění psanému
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
orientuje se v pokynech a instrukcích
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
rozumí čtenému textu
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
rozumí a vyhledává v textu požadované informace
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
Tematický celek - Psaný projev
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři orientuje se v psaném textu v azbuce
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
sestaví text na základě zadaného tématu
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
rozumí psanému textu a reaguje na něj
sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák uplatňuje komunikační schopnosti v rámci monologu, dialogu, naslouchá při aktivitách.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák si uvědomuje důležitost osvojování si cizího jazyka jako možnost lepšího pochopení jedince jiného národa.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žák chápe potřebu čtení s porozuměním, schopnost kritického myšlení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Žák chápe cizí jazyk jako nástroj porozumění jinému národu, jinému etniku.

sdělení informací
rozhovory v rozsahu slovní zásoby

rozhovory v rozsahu slovní zásoby
pokyny a instrukce pedagoga
tištěný text v učebnici, pracovním sešitě
tištěný, psaný text v azbuce

tištěný, psaný text v azbuce
samostatně napsaný text v rozsahu probíraného učiva

tištěný text v učebnici, pracovním sešitě
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5.3.4 Slovinský jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků
Způsob hodnocení žáků

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

6

Slovinský jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Základním cílem učení se druhému cizímu jazyku je rozvíjení komunikativních kompetencí, tzn.
komunikovat na základě jazykových znalostí a řečových dovedností, vyjadřovat se v cizím jazyce způsobem,
který odpovídá komunikačnímu záměru v komunikační situaci. Jelikož se jedná o druhý cizí jazyk, cílem je i
vzájemné srovnání jazyků, hledání mezijazykových vlivů a souvislostí a přenos strategií pro studium cizích
jazyků.
Jelikož se jedná o slovanský jazyk, je třeba upozornit na odlišnou intonaci od mateřského jazyka, stejně tak
na interferenci mezi českým a slovinským jazykem.
Vyučovací předmět je zařazen jako jako volitelný v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně.

Kompetence komunikativní:
Žák formuluje písemně i ústně myšlenky v cizím jazyce, rozumí jednodušším sdělením v cizím jazyce. V
rámci svých možností komunikuje s ostatními.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
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Název předmětu

Slovinský jazyk
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Slovinský jazyk

RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění psanému
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

8. ročník
ŠVP výstupy

Učivo

Rozpozná a rozumí známým slovům, slovním spojením a Slovinsko – popis země, slovinská města a kraje
větám, které se vztahují k osvojovaným tématům, jsou
–li pronášeny zřetelně a pomalu

orientuje se v jednoduchém psaném textu
Slovinské zvyky a obyčeje
umí vyhledat konkrétní informace v jednoduchých
každodenních autentických textech, které se vztahují ke
Slovinsku
dokáže rozlišit základní informace od informací
Typické slovinské kulturní odlišnosti, svátky, zvyky a
nepodstatných
obyčeje

Tematický celek - Porozumění mluvenému
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
zachytí konkrétní informace a v krátkém poslechovém
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
cvičení porozumí tématu
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozezná pokyny a adekvátně na ně reaguje
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

Volný čas, cestování, zdravý životní styl

pozdravy formální a neformální
oslovení
poděkování
omluva
zdvořilostní fráze
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Slovinský jazyk

8. ročník

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
rozumí obsahu jednoduché konverzace, která se týká
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
Tematický celek - Ústní projev
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se popíše svůj obvyklý den, školní rozvrh, své koníčky
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

napodobuje telefonní hovor

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

jednoduše konverzuje, co má a nemá rád

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
používá nacvičené gramatické jevy v reálné situaci
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
Za pomocí mapy popíše cestu ve známém i neznámém
nápisům a orientačním pokynům
okolí

imperativ
jazyk používaný ve třídě
slovní zásoba spojená s děním ve třídě (pokyny
učitele). Odpri, zapri, vstani, usedi se
Imperativ
Otázky kde, kdo, kdaj
Já a moje okolí, rodina, škola, volný čas
Tvoření otázek kdo, kaj, kako
osobní zájmena

můj den a volný čas
dni v týdnu
slovesa v přítomném čase, zanikanje glagola
obično, včasih, vsak dan, nikoli
zjutraj, dopoldne, popoldne, zvečer, ponoči
Kdaj? Kje? Zakaj?
Osobní údaje, tvoření otázek kaj?, kako? kje?
Vazba lahko?
přítomný čas
jídlo a pití
vazby rad imam, nimam rad, sovražim, želim si, jesti
piti, kuhati/skuhati
zajtrk, kosilo, večerja
lačen, žejen sem
Podstatná a přídavná jména v jednotném a množném
čísle
osobní a přivlastňovací zájmena
základní číslovky
sloveso v přítomném a minulém čase
příslovce místa a času
nahajati se, nadaljevati, vrniti se, zaviti, zgubiti se.
Předložky
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Slovinský jazyk

8. ročník
požádá o pomoc

Formalni pozdravi. Oprostite. Zgubiti se. Poiskati
pomoč. Vprašati se. Poklicati.
Minulý čas pravidelných sloves

Tematický celek - Psaný projev
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní jednoduchý dotazník
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
napíše stručný popis sebe, své rodiny, volného času
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Žák popíše Slovinsko v rámci Evropské unie, umí na mapě najít slovinská města a pojmenovat slovinské kraje.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák pojmenuje typické slovinské kulturní odlišnosti, zvyky a obyčeje.
Slovinský jazyk
RVP výstupy
Tematický celek - Porozumění psanému
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
Tematický celek - Porozumění mluvenému
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

jméno a příjmení, bydliště, kraj, země, kontinent
jednoduchý text o sobě, volném čase a koníčcích
ljubiti, marati, ukvarjati se, rad imam, rad se igram
zanikanje glagolov v sedanjiku

9. ročník
ŠVP výstupy

Učivo

čte, rozumí a orientuje se v obsahu složitějšího textu
týkajícího se Slovinska

Slovinsko v Evropské unii

srovná kulturní odlišnosti ve Slovinsku a v České
republice

Stereotypy. Kulturní odlišnosti v Evropě

rozumí obsahu složitější konverzace, která se týká
osvojovaných témat

slovní zásoba v rámci probíraných tematických okruhů
(můj dům, život ve městě a na venkově, móda a já,
život a zdravý životní styl, příroda kolem nás,
cestování a dovolená, vzdělání a zaměstnání)
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Slovinský jazyk

9. ročník

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
Tematický celek - Ústní projev
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

zachytí konkrétní informace a v delším poslechovém
cvičení porozumí tématu a identifikuje známou slovní
zásobu

krátké TV zprávy, krátké video na Youtube

vypráví o prázdninách

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

používá osvojené gramatické jevy v rámci probíraných
témat

mluví 1 minutu o tématu móda a já

počitnice, promet, potovanja, prosti čas, načtrtovanje
glagol v prihodnjiku
podstatná jména v duálu
přídavná jména v duálu
příslovce: tukaj, tam, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj,
sem, tja, gor, dol, zunaj, notri
předložky na, v, zraven, nasproti, med, pred, za, blizu,
pri
zvratná slovesa
sloveso v duálu
sloveso v minulém čase
sloveso v budoucím čase
móda, oblečení, barvy

argumentuje výhody a nevýhody života ve městě a na
venkově
popisuje obrázek

mesto in promet
narava in vreme
můj dům, kde žiji

používá nacvičené gramatické jevy v reálné situaci

podstatná jména v duálu
přídavná jména v duálu
příslovce: tukaj, tam, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj,
sem, tja, gor, dol, zunaj, notri
předložky na, v, zraven, nasproti, med, pred, za, blizu,
pri
zvratná slovesa
sloveso v duálu
sloveso v minulém čase
sloveso v budoucím čase

Tematický celek - Psaný projev
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
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Slovinský jazyk

9. ročník

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

vytvoří prezentaci ideální školní výlet

Slovinsko v Evropské unii

Vytvoří myšlenkovou mapu já v budoucnosti

druhy povolání
glagol v prihodniku
glagol v pogojniku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák popíše a srovná kulturní odlišnosti ve Slovinsku, v České republice a v Evropě.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák definuje postavení Slovinska v Evropské unii.

5.4 Matematika
1. ročník
4
Povinný

2. ročník
5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
3
Povinný

39

Matematika
Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět matematika zprostředkovává svým obsahem propojení matematických dovedností a
vědomostí s reálnými situacemi v praktickém životě a umožňuje tak získávat základní matematickou
gramotnost.
Předmět je zaměřen na získávání a rozvoj dovedností a vědomostí potřebných pro určení číselných údajů
praktickými činnostmi, znázorněním, orientací na číselné ose, měřením, výpočtem, odhadováním a
zaokrouhlováním. Výuka klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a
pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Tím jsou dány i metody práce zaměřené na činnostní
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Název předmětu

Matematika
charakter učení, na didaktické hry, na práci ve skupinách a na samostatnou práci žáků. Skupinová práce
umožňuje diferenciaci žáků dle schopností a je tedy možno individuálně přistupovat k žákům se
specifickými poruchami i k žákům nadaným.
Důležitou součástí matematiky je i geometrie, při níž žáci hledají podobnosti a odlišnosti tvarů kolem nás,
určují a znázorňují geometrické tvary, geometricky modelují reálné situace, učí se porovnávat, odhadovat a
měřit délku, obvod a obsah, uvědomují si vzájemnou polohu objektů v rovině.
Žáci zdokonalují v matematice svůj grafický projev, ale i matematické vyjadřování, učí se využívat
prostředky výpočetní techniky.
Matematika rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení,
schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti, jako je soustředěnost,
přesnost, vytrvalost, důslednost, pracovitost, kritičnost.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Matematika je v 1. - 5. ročníku vyučována tradiční metodou s prvky činnostního učení nebo metodou
předmětu (specifické informace o předmětu profesora Hejného.
důležité pro jeho realizaci)
V 1. ročníku vyučována 4 hodiny týdně, ve 2., 3., 4. a 5. ročníku 5 hodin týdně. Výuka matematiky je tedy
ve 2. – 5. ročníku posílena o 1 disponibilní hodinu z časové dotace na 1. stupni.
Vyučovací předmět matematika na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika
na 1. stupni. Od 6. do 8. ročníku jsou vyučovány 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3 hodiny týdně.
Vzdělávací obsah tvoří tyto tematické celky:
Číslo a proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Integrace předmětů
• Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•
•

Informatika
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Matematika na přijímačky
Hrátky s matematikou

103

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Matematika
Kompetence k řešení problémů:
Rozvíjí dovednost matematizace reálných situací a usiluje o samostatné uvažování a řešení problémů.
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení logické, matematické postupy.
Kompetence komunikativní:
Snaží se o přesné, srozumitelné a logické vyjadřování myšlenek a postupů, užívá matematického jazyka
včetně matematické symboliky.
Kompetence sociální a personální:
Žák chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti
druhých lidí, respektuje různá hlediska.

Způsob hodnocení žáků

•
•

Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k
sebehodnocení, vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle,
snaha ke zlepšení, práce s chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných
prací, ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

•
•
•
•
•
Matematika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie
RVP výstupy
Tematický celek - Číslo a početní operace
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

1. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy

Učivo

orientuje se na číselné ose

číselná osa
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Matematika

1. ročník

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

spočítá prvky daného souboru a vytvoří skupinu s
daným počtem prvků

obor přirozených čísel do 20

sčítá a odčítá v oboru 0 až 20

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
Tematický celek - Závislosti, vztahy a práce s daty
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
Tematický celek - Geometrie v rovině a v prostoru
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

čte, píše a porovná čísla 0 až 20

součet a rozdíl přirozených čísel
sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 20 bez přechodu
desítky
komutativnost sčítání
čtení, zápis a porovnávání čísel

při řešení slovních úloh z praxe využívá jednoduché
početní operace

slovní úlohy z běžného života s využitím sčítání,
odčítání a porovnávání čísel, o n-více, o n- méně

orientuje se v prostoru, modeluje geometrické útvary v základní útvary v rovině a prostoru, prostorová
rovině, seznámí se s některými geometrickými tělesy
orientace (vpravo, vlevo, pod, nad, před, za)
rovinné obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh)
tělesa (krychle, kvádr, válec, koule)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák řeší problémy a rozhoduje se z hlediska různých typů problémů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák cvičí smyslové vnímání, pozornost, soustředění a dovednost řešení problémů.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
orientuje se v prostoru, modeluje geometrické útvary v rovině,
seznámí se s některými geometrickými tělesy
orientuje se v prostoru, modeluje geometrické útvary v rovině,
seznámí se s některými geometrickými tělesy

Závislost
-->
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Žijeme prakticky -> 1. ročník -> sestaví jednoduchý model podle
vlastní fantazie a slovního návodu
Žijeme prakticky -> 1. ročník -> sestaví jednoduchý model podle
vlastní fantazie a slovního návodu
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Matematika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie
RVP výstupy
Tematický celek - Číslo a početní operace
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
Tematický celek - Závislosti, vztahy a práce s daty
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
Tematický celek - Geometrie v rovině a v prostoru

2. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy

Učivo

vytvoří soubor s počtem prvků do 100

obor přirozených čísel do 100

čte, píše a porovnává čísla do 100

zápis čísla v desítkové soustavě

znázorní přirozená čísla do 100 na číselné ose

číselná osa

sčítá a odčítá do 100, násobí a dělí v oboru násobilek

sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 100 s přechodem
desítky
písemné algoritmy sčítání a odčítání
násobení a dělení v oboru násobilek
příklady se závorkami
vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
slovní úlohy z běžného života s využitím sčítání,
odčítání, násobení a dělení a porovnávání čísel, o nvíce, o n- méně, n-krát více a n-krát méně

při řešení slovních úloh z praxe využívá jednoduché
početní operace

čte údaje na různých typech hodin

jednotky času

čte, doplňuje a sestavuje tabulky

vytváření a doplňování tabulek

užívá tabulkové zápisy v praxi

práce s tabulkami
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2. ročník

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
kreslí a rýsuje rovinné obrazce, vymodeluje stavby
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v daného tvaru
realitě jejich reprezentaci

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje narýsuje přímku a úsečku
délku úsečky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák řeší problémy a rozhoduje se z hlediska různých typů problémů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák cvičí smyslové vnímání, pozornost, soustředění a dovednost řešení problémů.

základní útvary v rovině (lomená čára, přímá čára,
křivá čára, úsečka, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh,
čtyřúhelník, mnohoúhelník)
základní útvary v prostoru (krychle, kvádr, válec,
koule, jehlan, kužel)
délka úsečky, jednotky délky

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
čte údaje na různých typech hodin
čte, doplňuje a sestavuje tabulky
kreslí a rýsuje rovinné obrazce, vymodeluje stavby daného tvaru

Závislost
-->
-->
-->

čte údaje na různých typech hodin
čte, doplňuje a sestavuje tabulky
kreslí a rýsuje rovinné obrazce, vymodeluje stavby daného tvaru

<-<-<--

Matematika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 2. ročník -> orientuje se v čase
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> plynule čte s porozuměním
Žijeme prakticky -> 2. ročník -> bezpečně zachází s jednotlivými díly
stavebnice
Prvouka -> 2. ročník -> orientuje se v čase
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> plynule čte s porozuměním
Žijeme prakticky -> 2. ročník -> bezpečně zachází s jednotlivými díly
stavebnice

3. ročník

•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
Kompetence k řešení problémů
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RVP výstupy
Tematický celek - Číslo a početní operace
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
Tematický celek - Závislosti, vztahy a práce s daty
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
Tematický celek - Geometrie v rovině a v prostoru
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

3. ročník

• Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy

Učivo

vytvoří soubor s počtem prvků do 1 000

obor přirozených čísel do 1 000

čte, píše a porovnává čísla do 1 000

zápis čísla v desítkové soustavě

znázorní přirozená čísla do 1 000 na číselné ose

číselná osa

sčítá a odčítá do 1 000, automatizuje pamětné násobení sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 1 000
a dělení
písemné algoritmy sčítání, odčítání a násobení
automatizace násobení a dělení v oboru násobilek,
dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor
násobilek
příklady se závorkami
vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
řeší a tvoří úlohy z praxe, využívá osvojené početní
slovní úlohy z běžného života s využitím sčítání,
operace
odčítání a porovnávání čísel, o n-více, o n- méně, nkrát více a n-krát méně
určuje časové údaje, převádí jednotky času
čte, doplňuje a sestavuje tabulky
užívá tabulkové zápisy v praxi

narýsuje přímku, vyznačí polopřímku, určí polohu dvou
přímek v rovině
pozná a vymodeluje jednoduché souměrné útvary

jednotky času - sekunda, minuta, hodina, den, týden,
měsíc, rok
doplňování a vytváření tabulek, převody jednotek
hmotnosti a objemu
práce s tabulkami

délka úsečky, jednotky délky a jejich převody
osově souměrné útvary
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3. ročník

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
kreslí a rýsuje rovinné obrazce ve čtvercové síti,
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v vymodeluje stavby daného tvaru
realitě jejich reprezentaci

základní útvary v rovině (lomená čára, přímá čára,
křivá čára, úsečka, trojúhelník, čtverec, obdélník,
kružnice, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník)
základní útvary v prostoru (krychle, kvádr, válec,
koule, jehlan, kužel)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák řeší problémy a rozhoduje se z hlediska různých typů problémů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák cvičí smyslové vnímání, pozornost, soustředění a dovednost řešení problémů.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
určuje časové údaje, převádí jednotky času
kreslí a rýsuje rovinné obrazce ve čtvercové síti, vymodeluje stavby
daného tvaru
určuje časové údaje, převádí jednotky času
kreslí a rýsuje rovinné obrazce ve čtvercové síti, vymodeluje stavby
daného tvaru
Matematika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie
RVP výstupy
Tematický celek - Číslo a početní operace

Závislost
-->
-->
<-<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 3. ročník -> uspořádá události v časovém sledu
Žijeme prakticky -> 3. ročník -> snaží se sestavit jednoduchý model
podle vlastní fantazie a návodu
Prvouka -> 3. ročník -> uspořádá události v časovém sledu
Žijeme prakticky -> 3. ročník -> snaží se sestavit jednoduchý model
podle vlastní fantazie a návodu

4. ročník

•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 4. ročník
--> Vlastivěda - 4. ročník
--> Český jazyk a literatura - 4. ročník

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy

Učivo
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4. ročník

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

čte, píše a porovnává čísla do 1 000 000

zápis čísla v desítkové soustavě

znázorní přirozená čísla do 1 000 000 na číselné ose

číselná osa

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku

provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel do 1 000 000
při sčítání a násobení využívá komutativnost a
asociativnost
řeší a tvoří úlohy z praxe, využívá osvojené početní
operace

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
Tematický celek - Závislosti, vztahy a práce s daty
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
Tematický celek - Geometrie v rovině a v prostoru

provádí rozklad čísla v desítkové soustavě, zaokrouhluje rozklad a zaokrouhlování čísel v desítkové soustavě
přirozená čísla
provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly do 1 000 000

vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí
vyjádřenou zlomkem na příkladech z praxe, porovná
zlomky se stejným jmenovatelem
řeší jednoduché slovní úlohy na užití zlomků

čte a doplňuje různé typy tabulek, diagramů a grafů
užívá tabulkové zápisy v praxi

sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 1 000 000
písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení
automatizace násobení a dělení v oboru násobilek,
násobení a dělení mimo obor násobilek, dělení se
zbytkem
příklady se závorkami
vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
písemné početní operace (sčítání, odčítání, násobení,
dělení, porovnávání čísel)
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
slovní úlohy z běžného života s využitím sčítání,
odčítání, násobení, dělení a porovnávání čísel, o nvíce, o n- méně, n-krát více a n-krát méně
zlomky se stejným jmenovatelem

slovní úlohy se zlomky

doplňování a vytváření tabulek, převody jednotek
hmotnosti a objemu
práce s tabulkami

110

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Matematika

4. ročník

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary rýsuje a znázorní základní tvary v rovině
základní útvary v rovině (lomená čára, přímá čára,
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
křivá čára, úsečka, trojúhelník, čtverec, obdélník,
jednoduché konstrukce
kružnice, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník)
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
sčítá a odčítá graficky úsečky
grafický součet a rozdíl úseček
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
rýsuje rovnoběžky a kolmice
rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě,
obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu
užívá základní jednotky obsahu
používá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
pozná a znázorní jednoduché osově souměrné útvary, osově souměrné útvary
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
využívá osu souměrnosti útvaru
souměrnosti útvaru překládáním papíru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák cvičí smyslové vnímání, pozornost, soustředění, dovednost řešení problémů a dovednosti pro učení a studium.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák řeší problémy a rozhoduje se z hlediska různých typů problémů.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
řeší a tvoří úlohy z praxe, využívá osvojené početní operace

Závislost
-->

řeší a tvoří úlohy z praxe, využívá osvojené početní operace

<--

Matematika
Mezipředmětové vztahy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> rozliší klíčové informace v
textu a zaznamená je
Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> rozliší klíčové informace v
textu a zaznamená je

5. ročník

•
•
•

--> Přírodověda - 5. ročník
--> Vlastivěda - 5. ročník
--> Český jazyk a literatura - 5. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie
RVP výstupy
Tematický celek - Číslo a početní operace
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose
Tematický celek - Závislosti, vztahy a práce s daty
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

5. ročník

•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy

Učivo

čte, píše a porovnává přirozená čísla

zápis čísla v desítkové soustavě

znázorní přirozená čísla na číselné ose

číselná osa

zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností

rozklad a zaokrouhlování čísel v desítkové soustavě

provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly
provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel
při sčítání a násobení využívá komutativnost a
asociativnost
řeší a tvoří úlohy z praxe, využívá osvojené početní
operace

pamětné početní operace

porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem pomocí názorných obrázků a tyto
početní operace zapisuje
přečte, zapíše a znázorní desetinná čísla v řádu desetin
a setin na číselné ose
čte, zapíše a znázorní na číselné ose celé záporné číslo

vyhledává a třídí data používaná v reálných situacích

písemné početní operace (sčítání, odčítání, násobení,
dělení, porovnávání čísel)
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
slovní úlohy z běžného života s využitím sčítání,
odčítání, násobení, dělení a porovnávání čísel, o nvíce, o n- méně, n-krát více a n-krát méně
početní úlohy se zlomky

desetinná čísla, desetiny, setiny
záporná čísla

doplňování a vytváření tabulek, převody jednotek
hmotnosti a objemu
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5. ročník

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
sestavuje tabulky a zakresluje jednoduché grafy
práce s tabulkami a grafy
diagramy
závislostí
Tematický celek - Geometrie v rovině a v prostoru
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary rýsuje a znázorní základní tvary v rovině
základní útvary v rovině (lomená čára, přímá čára,
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
křivá čára, úsečka, trojúhelník, čtverec, obdélník,
jednoduché konstrukce
kružnice, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník)
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
sčítá a odčítá graficky úsečky, určí obvod
grafický součet a rozdíl úseček
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
mnohoúhelníků
jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
rýsuje rovnoběžky a kolmice
rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a vypočítá obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové
obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu
užívá základní jednotky obsahu
sítě, používá základní jednotky obsahu
Tematický celek - Nestandardní aplikační úlohy a problémy
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
řeší slovní úlohy z praxe
slovní úlohy, jejichž řešení není závislé na obvyklých
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé
postupech školské matematiky
na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák cvičí smyslové vnímání, pozornost, soustředění, dovednost řešení problémů a dovednosti pro učení a studium.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák řeší problémy a rozhoduje se z hlediska různých typů problémů.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
řeší slovní úlohy z praxe

Závislost
-->

řeší slovní úlohy z praxe

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> čte s porozuměním
přiměřeně náročné texty
Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> čte s porozuměním
přiměřeně náročné texty
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Mezipředmětové vztahy

6. ročník

•
•

--> Zeměpis - 6. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Přirozená čísla
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
zapíše, přečte, znázorní přirozená čísla na číselné ose
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
odhaduje a zaokrouhluje s danou přesností

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel

zápis a čtení, znázornění na číselné ose

porovnávání, zaokrouhlování

zapíše rozvinutý zápis v desítkové soustavě

rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě

používá základní operace

sčítání, odčítání, násobení, dělení

řeší slovní úlohy na základní algoritmické pojmy a
postupy

zapíše zápis slovní úlohy
navrhne řešení slovní úlohy
vypočítá slovní úlohu
sestaví jednoduchou úlohu na základní algoritmy

Tematický celek - Desetinná čísla
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
přečte a zapíše desetinná čísla až na miliontiny
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
převádí desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá

Učivo

zápis a čtení desetinného čísla

desetinné číslo a desetin. zlomek

zobrazí desetinné číslo na číselné ose

číselná osa

zpaměti desetinné číslo násobí a dělí deseti, stem,
tisícem; převede jednotky délky, hmotnosti, obsahu
písemně sečte, odečte, vynásobí a vydělí des. čísla
(jednodušší příklady zpaměti)
porovná a zaokrouhlí des. čísla s danou přesností

násobení a dělení deseti, stem, tisícem, …
převody jednotek
sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinného čísla
přirozeným nebo desetinným číslem
zaokrouhlování, porovnávání

řeší jednoduché slovní úlohy z praxe

zapíše zápis slovní úlohy, navrhne řešení a vypočítá
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matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
Tematický celek - Dělitelnost přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

6. ročník

aplikuje znaky dělitelnosti přirozených čísel

znaky dělitelnosti

vysvětlí pojem prvočíslo, číslo složené

prvočíslo a číslo složené

rozloží číslo na součin prvočísel

rozklad na součin prvočísel

určí násobky a dělitele přirozeného čísla, nejmenší spol. společný násobek a dělitel, nejmenší společný
násobek, největší společný dělitel
násobek, největší společný dělitel
řeší slovní úlohy s využitím dělitelnosti
slovní úlohy
Tematický celek - Zpracování dat
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

vyhledává, utřídí a použije data z přehledné tabulky, z
grafu
Tematický celek - Základní geometrické pojmy, dovednosti a výpočty (za 1. a 2. období základního vzdělávání)
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozpozná základní rovinné útvary, pojmenuje je a
popíše jejich základní vlastnosti
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
narýsuje přímku, polopřímku, úsečku dané délky, osu
úsečky, kolmice, rovnoběžky, kružnice
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
počítá obvod a obsah čtverce a obdélníku, používá a
základních rovinných útvarů
převádí jednotky délky a obsahu
načrtne a narýsuje čtverec a obdélník

vyhledávání, třídění a zpracování dat

přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, mnohoúhelník
přímka, polopřímka, úsečka, kolmice, rovnoběžky,
kružnice
čtverec, obdélník, jednotky délky a obsahu
čtverec, obdélník

Tematický celek - Úhel a jeho velikost
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické popíše, odhadne, narýsuje a změří velikost úhlu, sestrojí velikost úhlu, rýsování úhlu dané velikosti, osa úhlu
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh osu úhlu
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozdělí a pojmenuje úhly podle velikosti
druhy úhlů (ostrý, pravý, tupý, přímý, větší než 180
stupňů)
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
sečte a odečte dvojici úhlů (graficky, početně), násobí a práce s úhlem (grafický součet, rozdíl, dvojnásobek,
dělí úhly dvěma (početně, graficky)
polovina), numerické výpočty ve stupních a minutách
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6. ročník
ukáže dvojice úhlů v různých rovinných útvarech a určí
velikost na základě jejich vlastností

Tematický celek - Trojúhelník
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary znázorní a správně užívá základní pojmy, využívá
potřebnou matematickou symboliku
určí součet úhlů v trojúhelníku a zda trojúhelník lze
sestrojit
určí a znázorní různé druhy trojúhelníků, zná jejich
vlastnosti
Tematický celek - Osová souměrnost
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve určí vlastnosti útvarů v osové souměrnosti
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti

vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné

strana, vrchol, vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, výšky,
těžnice, opsaná a vepsaná kružnice
součet vnitřních úhlů trojúhelníku, trojúhelníková
nerovnost
dělení trojúhelníků podle délek stran a velikosti
vnitřních úhlů
shodnost geometrických útvarů

osa, vzor, obraz

rozpozná útvary souměrné podle osy souměrnosti, určí osově souměrné obrazce, osa úsečky, osa úhlu
osu souměrnosti
Tematický celek - Krychle a kvádr
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

rozezná a pojmenuje tělesa

vlastnosti kvádru a krychle

načrtne a narýsuje síť tělesa
načrtne a narýsuje tělesa

síť kvádru a krychle
črtání a rýsování kvádru a krychle

rozliší objem a povrch, odhadne a vypočítá jej
určí jednotky délky, obsahu a objemu, převádí tyto
jednotky
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy vyřeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahů útvarů a
s využitím osvojeného matematického aparátu
povrchů a objemů těles
Tematický celek - Nestandardní aplikační úlohy a problémy
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek vyřeší zajímavé a neobvyklé úlohy
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací

výpočet povrchu a objemu
převody jednotek délky, obsahu a objemu
úlohy z praxe

číselné a logické řady
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6. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák dokáže zapojit originalitu při řešení matematických úloh.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se orientuje v grafech a tabulkách prezentovaných v médiích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák porovnává matematické údaje a informace o Evropě, světě.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
zapíše, přečte, znázorní přirozená čísla na číselné ose

Závislost
<--

Matematika
Mezipředmětové vztahy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> správně tvoří tvary méně
obtížných zájmen a číslovek

7. ročník

•
•

--> Zeměpis - 7. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Celá čísla
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
rozliší kladná a záporná čísla a znázorní je na číselné ose
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
rozpozná navzájem opačná čísla, určí absolutní hodnotu
a porovná celá čísla
provádí základní početní operace
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel

Učivo
kladná a záporná, číselná osa

opačná čísla, absolutní hodnota, porovnávání celých
čísel
sčítání, odčítání, násobení, dělení

aplikuje aparát celých čísel ve slovních úlohách celá čísla celá čísla v praxi, slovní úlohy
v praxi
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Tematický celek - Racionální čísla
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
Tematický celek - Poměr
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

Tematický celek - Procenta
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)

Tematický celek - Přímá a nepřímá úměrnost
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

7. ročník
rozšíří a zkrátí zlomek, uvede jej na základní tvar či na
smíšené číslo, upraví složený zlomek, porovná
racionální číslo a provádí základní početní operace
vyjádří část celku zlomkem
převádí zlomky na desetinná a smíšená čísla a naopak
zobrazí racionální čísla na číselné ose
řeší slovní úlohy s využitím racionálních čísel

rozšiřování, krácení, základní tvar zlomku, složený
zlomek, sčítání, odčítání, násobení, dělení v oboru
racionálních čísel
zlomky, převádění zlomků na desetinná a smíšená
čísla a naopak, číselná osa

vyjádří poměr mezi danými hodnotami, provádí
jednoduché úpravy
dělí celek na části, změní číslo v daném poměru
vysvětlí a využívá měřítko plánů a map

vyjádření poměru (zlomkem, dělením), základní tvar,
rozšiřování a krácení
dělení celku na dvě a více částí, převrácený poměr,
změna v daném poměru
měřítko mapy, plánku

používá poměr a měřítko při řešení úloh z praxe

řešení slovních úloh z praxe

vysvětlí pojmy procento, promile, vypočítá počet
procent, základ, procentovou část, vyjádří část celku
pomocí procent
používá k výpočtům trojčlenku nebo výpočet přes jedno
procento, aplikuje výpočty s procenty při řešení slovních
úloh
používá procento pro výpočet úroků

procento, výpočet počtu procent, procentové části,
výpočet základu, promile a jeho užití

užití v praxi, slovní úlohy

slovní úlohy

jednoduché úrokování

používá pravoúhlou soustavu souřadnic ke znázornění pravoúhlá soustava souřadnic, tabulka, graf
jednoduché závislosti, kterou vyvodí z textu úlohy, čte z
grafu funkcí
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Tematický celek - Shodnost trojúhelníků
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
Tematický celek - Středová souměrnost
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
Tematický celek - Čtyřúhelníky
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary

7. ročník
rozpozná přímou a nepřímou úměrnost, využívá
trojčlenku při řešení slovních úloh

přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, slovní úlohy

pozná shodné útvary
vysvětlí věty o shodnosti trojúhelníků a využívá je v
konstrukčních úlohách
načrtne a sestrojí trojúhelník

shodnost rovinných útvarů
věty o shodnosti trojúhelníku (sss, sus, usu)

načrtne a sestrojí obraz jednoduchého geometrického
útvaru ve středové souměrnosti, rozpozná útvary
souměrné podle středu souměrnosti
vyhledá středově souměrný útvar

obraz, vzor, střed souměrnosti, středově souměrné
obrazce, konstrukce útvarů středově souměrných

rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků a popíše jejich
vlastnosti

čtyřúhelníky obecné, rovnoběžníky (čtverec, obdélník,
kosočtverec, kosodélník), lichoběžníky a jejich druhy a
vlastnosti, výšky a úhlopříčky
konstrukce rovnoběžníků a lichoběžníků (náčrt,
postup symbolickým zápisem, konstrukce)
obvody a obsahy trojúhelníků, rovnoběžníků a
lichoběžníků
slovní úlohy s obvodem a obsahem

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

narýsuje požadovaný čtyřúhelník

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů

vypočítá obvod a obsah trojúhelníku (vzorec odvodí z
obsahu rovnoběžníku) a čtyřúhelníku
používá vzorce na výpočet obsahu a obvodu pro řešení
úloh z praxe (podle jednoduchých náčrtů)

Tematický celek - Hranoly
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové rozezná a pojmenuje hranol
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a narýsuje síť hranolu
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles načrtne a sestrojí obraz tělesa v rovině
v rovině

náčrt, rozbor, zápis konstrukce a konstrukce
trojúhelníku

použití v praxi (užití vlastností útvarů středově
souměrných)

kolmé hranoly s trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou a
lichoběžníkovou podstavou
náčrt a konstrukce sítě hranolu
náčrt a sestrojení obrazu kolmých hranolů v rovině
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7. ročník

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
odhadne a vypočítá povrch a objem hranolu
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy vyřeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům povrchů a
s využitím osvojeného matematického aparátu
objemů těles
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se orientuje v grafech a tabulkách prezentovaných v médiích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák dokáže zapojit originalitu při řešení matematických úloh.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák porovnává matematické údaje a informace o Evropě, světě.
Matematika
Mezipředmětové vztahy

povrch a objem základních hranolů
úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů

8. ročník

•
•
•

--> Chemie - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Druhá mocnina a odmocnina
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
vypočítá druhé mocniny a odmocniny odhadem,
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu pomocí tabulek
a odmocninu
vypočítá hodnotu číselného výrazu s mocninami pomocí
tabulek i kalkulačky
Tematický celek - Pythagorova věta
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
vysvětlí Pythagorovu větu a objasní, kde se používá
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
aplikuje Pythagorovu větu při řešení úloh v rovině i
prostoru
Tematický celek - Mocniny s přirozeným mocnitelem

Učivo
pojem druhá mocnina a odmocnina

úlohy z praxe na užití druhé mocniny a druhé
odmocniny
Pythagorova věta a její algebraický a geometrický
význam, věta obrácená k Pythagorově větě

užití při výpočtech v rovině i v prostoru
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8. ročník

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
zapíše součin stejných přirozených čísel jako mocninu s
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu přirozeným mocnitelem
a odmocninu
odvodí ze znalostí základních algoritmů pravidla pro
počítání s mocninami
používá pro zápis čísla v desítkové soustavě mocninu
čísla deset
Tematický celek - Výrazy
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s vysvětlí pojmy výraz číselný a s proměnnou, určí
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
hodnotu číselného výrazu
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
zapíše slovní zadání pomocí matematických symbolů,
pomocí výrazů s proměnnou, určí hodnotu výrazu
Tematický celek - Mnohočleny
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s rozezná jednočlen a mnohočlen, používá základní
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
algoritmy pro počítání s mnohočleny
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a pomocí
algebraických vzorců
Tematický celek - Lineární rovnice
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rozlišuje rovnost, nerovnost, rovnici; řeší rovnice
rovnic a jejich soustav
pomocí ekvivalentních úprav a správnost ověří
zkouškou
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
řeší slovní úlohy pomocí rovnic
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
vyjádří a vypočítá neznámou ze vzorce

zápis mocniny s přirozeným mocnitelem

operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a
jejich vlastnosti
zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti

číselný výraz a výrazy s proměnnou, hodnota výrazu

zápis slovního textu pomocí výrazů, hodnota výrazu

jednočleny, mnohočleny, sčítání, odčítání, násobení,
vytýkání

rozklad mnohočlenů na součin – vytýkání, algebraické
vzorce
rovnost, nerovnost, lineární rovnice o jedné neznámé,
ekvivalentní úpravy lineárních rovnic, kořen, řešení,
zkouška
slovní úlohy – jednoduché slov. úlohy s využitím
lineární rovnice, úlohy o pohybu a společné práci

vyjádření neznámé ze vzorce

Tematický celek - Základy statistiky
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Matematika
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat

8. ročník
rozliší základní statistické pojmy, provádí jednoduchá
statistická šetření, vypočítá aritmetický průměr
zaznamená výsledky statistických šetření do tabulek,
čte, sestavuje, vyhodnotí a porovná jednoduché
tabulky, grafy, diagramy

statistický soubor, statistická šetření, jednotka,
četnost znaku, aritmetický průměr
příklady závislostí z praktického života, jejich
vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy a
tabulky

Tematický celek - Kruh, kružnice, válec
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary vysvětlí a používá pojmy kruh, kružnice, tečna, sečna,
kruh, kružnice, tečna, sečna, vnější přímka, tětiva
vnější přímka, tětiva
určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou kružnic vzájemná poloha přímky a kružnice, dvě kružnice a
jejich poloha
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
užívá Thaletovu kružnici při konstrukci tečny ke kružnici, konstrukce tečny, Thaletova kružnice a její využití ke
také v jednoduchých konstrukčních úlohách
konstrukcím
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
vypočítá obvod a obsah kruhu, délku kružnice
obvod a obsah kruhu, délka kružnice
základních rovinných útvarů
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové pozná rotační válec, popíše jeho vlastnosti
vlastnosti válce
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a narýsuje síť válce
síť válce
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne válec, určí jeho povrch i objem
povrch a objem
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy vyřeší slovní úlohy z praxe
řešení slovních úloh na výpočty obvodu, obsahu,
s využitím osvojeného matematického aparátu
objemu, povrchu
Tematický celek - Nestandardní aplikační úlohy
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek užívá kombinační a logický úsudek při řešení slovních
logické slovní úlohy
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
úloh, hledá různé způsoby řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se orientuje v grafech a tabulkách prezentovaných v médiích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák dokáže zapojit originalitu při řešení matematických úloh.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák porovnává matematické údaje a informace o Evropě, světě.
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Matematika
Mezipředmětové vztahy

9. ročník

•
•
•
•

--> Chemie - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Fyzika - 9. ročník
--> Zábavná chemie - 9. ročník
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - Lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
s pomocí ekvivalentních úprav vyřeší základní typy
rovnic a jejich soustav
rovnic
vyřeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
vyřeší slovní úlohy pomocí lineární rovnice nebo
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
soustav lineárních rovnic
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
Tematický celek - Funkce
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
rozezná funkční vztah od jiných vztahů, určí definiční
grafem
obor a obor hodnot
vyjádří danou lineární funkci tabulkou, rovnicí i grafem

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
Tematický celek - Lomený výraz
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

načrtne a sestrojí graf lineární funkce a nepřímé
úměrnosti, využívá jejich vlastnosti
použije funkci při řešení úloh z praxe a ke grafickému
řešení soustavy rovnic

Učivo
opakování řešení lineárních rovnic
dosazovací a sčítací metoda
slovní úlohy, směsi, roztoky, společná práce, pohyb

definice funkce, definiční obor a obor hodnot funkce
tabulka, graf, rovnice (vzorec) funkce
druhy funkcí a jejich vlastnosti (funkce lineární, přímá
a nepřímá úměrnost), graf funkce
užití funkcí k řešení úloh z praxe, soustavy rovnic
graficky

určí, kdy má daný výraz smysl a vypočítá jeho hodnotu, podmínky, hodnota, krácení, rozšiřování, násobení
zkrátí, rozšíří, vynásobí lomený výraz
lomeného výrazu

řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím
znalostí o řešení lineárních rovnic a úprav lomených
výrazů

určení podmínek řešitelnosti, ekvivalentní úpravy
rovnic, úpravy lomených výrazů
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Tematický celek - Jehlan, kužel, koule
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

9. ročník
rozliší základní vlastnosti daných těles a charakterizuje
je
načrtne a narýsuje síť jehlanu, kužele
zobrazí jehlan, kužel, kouli v rovině

vlastnosti jehlanu, kužele, koule, rozdělení jehlanů
podle podstav
síť jehlanu a kužele
zobrazení daných těles v rovině

používá vzorce na výpočet objemu a povrchu těchto
objem a povrch
těles
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy řeší složitější úlohy na výpočty povrchů a objemů těles i výpočty slovních úloh z praxe s použitím Pythagorovy
s využitím osvojeného matematického aparátu
s využitím Pythagorovy věty
věty
Tematický celek - Podobnost
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o vyhledá shodné a podobné útvary, určí poměr
shodnost, podobnost, poměr podobnosti
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
podobnosti
užívá věty o podobnosti trojúhelníku při konstrukcích
konstrukce podobných útvarů, rozdělení a změna
úsečky v daném poměru
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy využívá podobnosti při práci s plány a mapami
měřítko, plány, mapy
s využitím osvojeného matematického aparátu
užívá věty o podobnosti trojúhelníku při řešení slovních praktické využití podobnosti
úloh z praxe
Tematický celek - Konstrukční úlohy
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
navrhne způsoby hledání bodů daných vlastností
množiny bodů dané vlastnosti
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
využívá vztahů mezi geometrickými útvary k řešení
základní konstrukční úlohy
konstrukčních úloh
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy sestrojí trojúhelník i při zadání výšky nebo těžnice,
konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků zadané
s využitím osvojeného matematického aparátu
sestrojí čtyřúhelník i při zadání výšky, aplikuje Thaletovu různými prvky, Thaletova věta
větu
Tematický celek - Finanční matematika
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
používá procenta
procento, základ, úroková míra, úrok, daň z úroku
případ, že procentová část je větší než celek)
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9. ročník

vypočítá úrok z dané jistiny za určité období při dané
úrokové míře
Tematický celek - Nestandardní aplikační úlohy a problémy
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek řeší zajímavé a neobvyklé úlohy
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
řeší úlohy na prostorovou představivost různým
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých způsobem, zdůvodní optimální řešení
tematických a vzdělávacích oblastí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se orientuje v grafech a tabulkách prezentovaných v médiích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák dokáže zapojit originalitu při řešení matematických úloh.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák porovnává matematické údaje a informace o Evropě, světě.

určení jistiny, úroky a úročení, cenné papíry,
jednoduché a složené úročení, úvěry
číselné a obrázkové analogie, řady

logické a netradiční geometrické úlohy

5.5 Informatika
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

6

Informatika
Informatika
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Informatika
Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační
systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači,
kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti
a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět
světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou.
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace
a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k
získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu,
jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší.
Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá informatika
svým specifickým dílem.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně s přenosnými
předmětu (specifické informace o předmětu notebooky, s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače.
důležité pro jeho realizaci)
V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a
spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem.
Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy,
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání.
Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. K realizaci výuky není třeba žádných
nákupů pomůcek kromě běžných počítačů.
Integrace předmětů
• Informatika
Mezipředmětové vztahy

•
•
•

Matematika
Matematika na přijímačky
Hrátky s matematikou
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence digitální:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém
kompetence žáků
použít
získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Informatika

Informatika
využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi,
kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání
předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a
duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná
eticky
Žáci jsou hodnoceni průběžně během školního roku. Hodnocení vychází nejen z posouzení míry dosažení
výstupů ze školního vzdělávacího programu, ale je také přihlíženo k věkovým zvláštnostem, individuálním
schopnostem žáka a jeho přístupu k procesu učení. U žáků se SPU je uplatňován diferencovaný přístup. V
průběhu školního roku jsou žáci hodnocení formativně.
Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého klasifikačního období a není aritmetickým
průměrem běžné klasifikace. Souhrnný prospěch je hodnocen stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
4. ročník

• Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - Digitální technologie
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci
typu
při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na
vzdálených počítačích a spouští online aplikace
edituje digitální text, vytvoří obrázek
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
Sdílení dat, cloud
Kreslení čar, vybarvování
Kreslení bitmapových obrázků
Psaní slov na klávesnici
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4. ročník
rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá
pomoc dospělého
pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými
pracuje, vysvětlí, k čemu slouží
přehraje zvuk či video
uloží svoji práci do souboru, otevře soubor

používá krok zpět, zoom
řeší úkol použitím schránky
dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním
zařízením
I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika,
která s takovým propojením souvisejí
která s takovým propojením souvisejí
uvede různé příklady využití digitálních technologií v
zaměstnání rodičů
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu
práci s digitálními technologiemi
a odhlásí se z něj
Tematický celek - Data, informace a modelování
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která sdělí informaci obrázkem
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje
odpovědi na základě dat
předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel

Editace textu
Technické problémy a přístupy k jejich řešení
Digitální zařízení
Přehrávání zvuku a videa
Práce se soubory
Ukládání práce do souboru
Otevírání souborů
Ovládání myši
Používání ovladačů
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
Digitální zařízení
Propojení technologií, internet
Využití digitálních technologií v různých oborech
Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví
uživatele
Piktogramy, emodži

Přenos na dálku, šifra

zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text

Kód

zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí
mřížky

Pixel, rastr, rozlišení
Kreslení čar, vybarvování

128

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Informatika

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

4. ročník
obrázek složí z daných geometrických tvarů či
navazujících úseček
vyčte informace z obrázkových modelů

Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie
RVP výstupy
Tematický celek - Informační systémy
I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná
data

Tvary, skládání obrazce
Schémata, tabulky, diagramy

5. ročník

• Kompetence digitální
ŠVP výstupy
nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky a určí,
jak spolu prvky souvisí
pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních
materiálech

Učivo
Systém, struktura, prvky, vztahy

umístí data správně do tabulky

Data, druhy dat
Vizualizace dat v grafu
Řazení dat v tabulce

doplní prvky v tabulce

Doplňování tabulky a datových řad

doplní posloupnost prvků

Doplňování tabulky a datových řad

v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za
správný

Kritéria kontroly dat

Tematický celek - Algoritmizace a programování
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů vytváří vzory
sestaví symbolický zápis postupů
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a
popíše jednotlivé kroky jeho řešení
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy

Kreslení čar, pohyb a razítkování
Kódování informace
Řešení problémů pomocí modelů
popíše jednoduchý problém a navrhne jednotlivé kroky Jak vzniká algoritmus
k jeho řešení
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví Příkazy a jejich spojování do programu; Vykonání
program pro ovládání postavy
programu
Reakce postav na různé události
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5. ročník
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
program pro chování a reakci postav

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

Podmínky, jejich splnění a využití při řízení chování
postav
Monitorování aktuální situace a nastavení postavy ve
scéně
Posílání zpráv mezi postavami, reakce jedné postavy,
paralelní reakce několika postav
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, Rozpoznávání a vytváření opakujících se vzorů
co se bude opakovat a kolikrát
Opakování několika spojených příkazů
Algoritmus a jemu odpovídající skupina opakujících se
vzorů
Různé kostýmy v opakujících se vzorech
Kombinování opakujících se vzorů
rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před Kombinace procedur
nebo za něj
Opakování příkazů
Pevný počet opakování
vytvoří a použije nový blok
Vlastní bloky, jejich používaní, vytváření a úprava
Více kostýmů postavy, volba kostýmu
upraví program pro obdobný problém
Vlastní bloky, jejich používaní, vytváření a úprava
Náhodné hodnoty
Kombinace procedur a základních příkazů
v programu najde a opraví chyby
V programu najde a opraví chyby
Hledání chyby ve scénáři a její oprava
vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky
Vlastní bloky, jejich používaní, vytváření a úprava
Více kostýmů postavy, volba kostýmu
přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky Čtení programů
rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup
zjednodušit
cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot
příkazů

Čtení programů
Náhodné hodnoty jako vstupy příkazů
Určování rozsahu pro náhodné vstupy

Tematický celek - Data, informace a modelování

130

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Informatika

5. ročník

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje
odpovědi na základě dat
určí, jak spolu prvky souvisí

Systém, struktura, prvky, vztahy

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

žák popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
znázorní ji
pomocí obrázku znázorní jev
pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy

Analýza a popis situace, využití schémat a modelů

pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty

Graf a vztahy mezi objekty

Informatika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie
RVP výstupy
Tematický celek - Data, informace a modelování
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

Systém, struktura, prvky, vztahy

Obrázkové modely a schémata
Řešení problému pomocí obrázkových modelů

6. ročník

•
•

--> Fyzika - 6. ročník

Kompetence digitální
ŠVP výstupy

Učivo

rozpozná zakódované informace kolem sebe

Přenos informací, standardizované kódy

zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady

Znakové sady

zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer

Přenos dat, symetrická šifra

zakóduje v obrázku barvy více způsoby

Identifikace barev, barevný model

zakóduje obrázek pomocí základní geometrických tvarů Vektorová grafika
zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního
součtu ověří úplnost zápisu
ke kódování využívá i binární čísla

Zjednodušení zápisu, kontrolní součet
Binární kód, logické A a NEBO

Tematický celek - Informační systémy
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I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data,
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i
užívání informačních systémů

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí
její funkčnost, případně navrhne její úpravu

6. ročník
najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat
(tabulka versus graf)
odpoví na otázky na základě dat v tabulce

Data v grafu a tabulce

popíše pravidla uspořádání v existující tabulce

Kontrola hodnot v tabulce

doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy

Filtrování, řazení a třídění dat

popíše pomocí modelu alespoň jeden informační
systém, s nímž ve škole aktivně pracují

Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva,
databázové relace

pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva,
související práva
databázové relace
navrhne tabulku pro záznam dat
Porovnání dat v tabulce a grafu
propojí data z více tabulek či grafů

Tematický celek - Digitální technologie
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném
nainstaluje a odinstaluje aplikaci
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
uloží textové, grafické, zvukové a multimediální
soubory
vybere vhodný formát pro uložení dat
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady
sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými
stavy počítače

Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce

Řešení problémů s daty
Datové a programové soubory a jejich asociace v
operačním systému
Správa souborů, struktura složek
Instalace aplikací

vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která
zařízení jsou připojena do školní sítě

Domácí a školní počítačová síť

porovná různé metody zabezpečení účtů

Fungování a služby internetu

spravuje sdílení souborů

Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role a
přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit
obsah, měnit práva)
Princip e-mailu

pomocí modelu znázorní cestu e mailové zprávy
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6. ročník

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby
zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny,
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše
nastavení systému či aplikace, ukončí program bez
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení odezvy
Informatika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•

--> Fyzika - 7. ročník

Kompetence digitální
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Algoritmizace a programování
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém,
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé
algoritmy pro řešení problému
diskutuje různé programy pro řešení problému
vybere z více možností vhodný program pro řešený
problém a svůj výběr zdůvodní
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá
opakování, větvení programu, proměnné

Postup při řešení problému s digitálním zařízením
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné
nastavení, hlášení / dialogová okna)

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
přehledný program k vyřešení problému

Učivo
Vytvoření programu
Opakování s podmínkou
Podprogramy
Opakování s podmínkou

Podprogramy
Opakování s podmínkou
Podprogramy
Opakování s podmínkou
Vytvoření programu
Opakování s podmínkou

používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná,
kdy je podmínka splněna
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav

Opakování s podmínkou

používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná,
zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování

Opakování

Události, vstupy
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I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v
něm případnou chybu

7. ročník
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
hotový program upraví pro řešení příbuzného
problému

Tematický celek - Data, informace a modelování
I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj
navržený model s jinými modely k řešení stejného
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní

vysvětlí známé modely jevů, situací, činností

Vytvoření programu
Objekty a komunikace mezi nimi
Objekty a komunikace mezi nimi

Standardizovaná schémata a modely

v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku Standardizovaná schémata a modely
pomocí ohodnocených grafů řeší problémy
I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data
pomocí orientovaných grafů řeší problémy
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu
a opraví ji
vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných
činností
Informatika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu
Orientované grafy, automaty

Modely, paralelní činnost

8. ročník

•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník

Kompetence digitální
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Algoritmizace a programování
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém,
přehledný program k vyřešení problému
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé
algoritmy pro řešení problému

Učivo
Větvení programu, rozhodování

Grafický výstup, souřadnice
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I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v
něm případnou chybu

Tematický celek - Informační systémy
I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj
navržený model s jinými modely k řešení stejného
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku;
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat

8. ročník
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby

Grafický výstup, souřadnice

používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy
je podmínka splněna
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav

Grafický výstup, souřadnice

používá souřadnice pro programování postav

Podprogramy s parametry

používá parametry v blocích, ve vlastních blocích

Podprogramy s parametry

vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a
použije její hodnotu
diskutuje různé programy pro řešení problému

Podprogramy s parametry

hotový program upraví pro řešení příbuzného
problému

Proměnné

při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu
buňky

Relativní a absolutní adresy buněk
Použití vzorců u různých typů dat

používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a
textovými vstupy (průměr, maximum, pořadí, zleva,
délka, počet, když)
řeší problémy výpočtem s daty

Relativní a absolutní adresy buněk
Použití vzorců u různých typů dat

připíše do tabulky dat nový záznam

Podprogramy s parametry

Proměnné

Relativní a absolutní adresy buněk
Funkce s číselnými vstupy
Funkce s číselnými vstupy
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8. ročník
seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost,
Funkce s textovými vstupy
abecedně)
používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro Vkládání záznamu do databázové tabulky
vyřešení úlohy
Řazení dat v tabulce
Filtrování dat v tabulce
ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo
Zpracování výstupů z velkých souborů dat
vizualizací velkého množství dat

Informatika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Fyzika - 9. ročník
--> Čeština na přijímačky - 9. ročník

Kompetence digitální
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Algoritmizace a programování
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a řeší problémy sestavením algoritmu
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
přehledný program k vyřešení problému
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé
algoritmy pro řešení problému
diskutuje různé programy pro řešení problému

Učivo
Programovací projekt a plán jeho realizace
Popsání problému
Testování, odladění, odstranění chyb
Popsání problému
Testování, odladění, odstranění chyb
Pohyb v souřadnicích
Analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné
Výrazy s proměnnou
Tvorba hry s ovládáním, více seznamů
Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy
Ovládání myší, posílání zpráv
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I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v
něm případnou chybu

9. ročník
vybere z více možností vhodný program pro řešený
problém a svůj výběr zdůvodní

Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků
seznamu
Nástroje zvuku, úpravy seznamu

řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních
bloků
hotový program upraví pro řešení příbuzného
problému
zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým
skupinám uživatelů a dopady na ně

Import a editace kostýmů, podmínky

Tematický celek - Digitální technologie
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým
vybavením
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném
diskutuje o funkcích operačního systému a popíše
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos stejné a odlišné prvky některých z nich
na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat

Import a editace kostýmů, podmínky
Návrh postupu, klonování.
Animace kostýmů postav, události
Hardware a software
Složení současného počítače a principy fungování jeho
součástí
Hardware a software
Operační systémy: funkce, typy, typické využití
Hardware a software
Operační systémy: funkce, typy, typické využití
Komprese a formáty souborů

popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které
považuje za inovativní

Fungování nových technologií kolem mě (např. smart
technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá
inteligence)
I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými
na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po Sítě
stavy počítače
počítačové síti
Typy, služby a význam počítačových sítí
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby
vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby
Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše
internetu
dat, IP adresa
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení
Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud
diskutuje o cílech a metodách hackerů
Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud
Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud
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9. ročník
vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače Princip cloudové aplikace (např. e-mail, e-shop,
a dat
streamování)
Digitální identita
Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o
přihlašování a pohybu po internetu, sledování
komunikace, informace o uživateli v souboru
(metadata); sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat
Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a
cookies
diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu
Web: fungování webu, webová stránka, webový
server, prohlížeč, odkaz/URL
Bezpečnost
Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků),
nebezpečné aplikace a systémy
Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir,
firewall, zálohování a archivace dat

5.6 Prvouka
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast

3. ročník
3
Povinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

7

Prvouka
Člověk a jeho svět
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Prvouka
Vyučovací předmět Prvouka klade důraz na pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich
vzájemných vztahů a souvislostí. Žáci si utvářejí prvotní ucelený obraz světa, poznávají sebe i nejbližší okolí,
seznamují se s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy
mezi nimi, všímat si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorovat je 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.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět prvouka je koncipován pouze pro 1. - 3. ročník ZŠ. V prvním ročníku je vyučován dvě
předmětu (specifické informace o předmětu hodiny týdně, ve druhém a třetím ročníku tři hodiny týdně, z toho jedna hodina je disponibilní. Vymezuje
důležité pro jeho realizaci)
vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury a dalších témat. Směřuje k
dovednostem pro praktický život díky pohledu do historie i současnosti.
Cíle jsou naplňovány prostřednictvím využívání vlastních zkušeností žáků. Potřebné vědomosti získávají
žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové
situace, atd. Výsledky své práce žáci zaznamenávají písemně či výtvarně.
Charakteristické pro výuku je prolínání s učivem ostatních předmětů, což dává možnost vytvářet mnoho
projektů. Výuku mohou vhodně doplňovat obrazy, videozáznamy, filmy, besedy, vycházky, exkurze atd.
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy

•

Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence občanské:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák jedná zodpovědně.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Neohrožuje zdraví své ani druhých.
kompetence žáků
Myslí a jedná ekologicky.
Kompetence k řešení problémů:
Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni.
Volí vhodné způsoby řešení situací.
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Název předmětu

Prvouka

Způsob hodnocení žáků

Kompetence komunikativní:
Vyjadřuje svůj názor výstižným, souvislým a kultivovaným projevem.
Spolupracuje na zadaných úkolech s ostatními žáky.
Kompetence sociální a personální:
Podílí se na vytváření pravidel, která dodržuje.
Prezentuje výsledky své práce a dokáže je zhodnotit.
Kompetence k učení:
Vybírá a využívá vhodné způsoby učení, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení.
Kompetence pracovní:
Dbá na dodržování pravidel nezbytných pro bezpečnost při práci.
Chrání zdraví své i druhých.
Podílí se na ochraně prostředí a kulturních a společenských hodnot.
Kompetence digitální:
Využívá informační a komunikační prostředky.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně.
Je neustále veden k sebehodnocení, vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena
jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Prvouka
Mezipředmětové vztahy

1. ročník

•
•
•

--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Matematika - 1. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 1. ročník

Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Místo, kde žijeme
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého popíše členění domova a bytu
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého dojde bezpečně do školy
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

Tematický celek - Lidé kolem nás
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
pojmenuje základní příbuzenské vztahy
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
vysvětlí význam rodiny pro její členy
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
Tematický celek - Lidé a čas
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
orientuje se v čase
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

Učivo
prostředí domova
adresa
telefonní číslo
škola
prostředí školy
činnosti ve škole
okolí školy
práva a povinnosti žáků školy
bezpečná cesta do školy
příbuzenské vztahy

rodina
členové rodiny a jejich role

denní režim
části dne
kalendář
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1. ročník
určování času
období roku

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

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

pozoruje změny v přírodě

proměny v přírodě
znaky života
význam přírody pro člověka
roční období

uplatňuje základní návyky osobní hygieny,
využívá znalostí o lidském těle

hygienické návyky
pracovní návyky
zdravá výživa

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování

vhodná a nevhodná místa pro hru

předchází rizikovým situacím v dopravě

bezpečné chování v silničním provozu
základní dopravní značky

rozpozná nebezpečnou situaci

osobní bezpečí

dokáže přivolat pomoc v rizikové situaci

integrovaný záchranný systém
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1. ročník

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při jedná dle pokynů dospělého
mimořádných událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Uvědomuje si vlastní identitu, je sám sebou, uplatňuje základní hygienické a pracovní návyky.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Vnímá a citlivě přistupuje k přírodě v každém ročním období.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Vyhodnotí bezpečí místa pro hru a trávení volného času.
Dojde bezpečně do školy a zpět.
Uvádí možná nebezpečí nevhodného chování v dopravě.

mimořádné situace

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
orientuje se v čase

Závislost
-->

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování

-->

pozoruje změny v přírodě

-->

uplatňuje základní návyky osobní hygieny, využívá znalostí o
lidském těle
rozpozná nebezpečnou situaci
orientuje se v čase

-->

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování

<--

-->
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> řadí obrázky podle dějové
posloupnosti
Tělesná výchova -> 1. ročník -> seznamuje se s pravidly bezpečného
chování při TV a sportu a řídí se jimi za pomoci učitele, dodržuje
hygienické zásady, učí se přivolat pomoc
Žijeme prakticky -> 1. ročník -> zaznamenává a hodnotí výsledky
pozorování přírody
Žijeme prakticky -> 1. ročník -> snaží se o udržení pořádku a čistoty
při úpravě pracovního místa
Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> vyjadřuje se přiměřeně situaci
Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> řadí obrázky podle dějové
posloupnosti
Tělesná výchova -> 1. ročník -> seznamuje se s pravidly bezpečného
chování při TV a sportu a řídí se jimi za pomoci učitele, dodržuje
hygienické zásady, učí se přivolat pomoc
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Závislost
<--

pozoruje změny v přírodě
uplatňuje základní návyky osobní hygieny, využívá znalostí o
lidském těle
rozpozná nebezpečnou situaci
Prvouka
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Místo, kde žijeme
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

<-<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Žijeme prakticky -> 1. ročník -> zaznamenává a hodnotí výsledky
pozorování přírody
Žijeme prakticky -> 1. ročník -> snaží se o udržení pořádku a čistoty
při úpravě pracovního místa
Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> vyjadřuje se přiměřeně situaci

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Český jazyk a literatura - 2. ročník

Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
pojmenuje nejdůležitější části a místa obce

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého orientuje se v plánu
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

Učivo
obec
části
významná místa
jednoduchý plán
důležité orientační body
dopravní síť

Tematický celek - Lidé kolem nás
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání orientuje se rámcově v profesi svých rodičů, vyjmenuje povolání
a pracovních činností
některé druhy povolání
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rozeznává blízké příbuzenské vztahy
život a funkce rodiny
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
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projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
Tematický celek - Lidé a čas
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
Tematický celek - Rozmanitost přírody
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
Tematický celek - Člověk a jeho zdraví
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného

2. ročník

sleduje proměny života lidí

současnost a minulost v lidském životě
státní svátky
významné dny

na příkladech určí minulost, přítomnost, budoucnost

časový řád
orientace v čase

orientuje se v čase

určování času
kalendář

vyjmenuje zástupce jednotlivých rostlin a živočichů
podle jejich typických znaků

dřeviny, byliny, houby
savci, ptáci, plazi, ryby, obojživelníci, hmyz
rozmanitost přírody
jedovaté rostliny
kontakt s neznámými živočichy

uplatňuje pravidla bezpečnosti

využívá znalostí o lidském těle

lidské tělo

dbá o své zdraví

zdravá výživa
zásady zdravého způsobu života
péče o zdraví

dodržuje pravidla silničního provozu

dopravní prostředky
dopravní značky
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2. ročník

času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při reaguje na pokyny dospělých
mimořádných událostech

pravidla pro chodce

mimořádné situace
postup v případě ohrožení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Popíše rozdíly mezi mužem a ženou.
Rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí, změří si teplotu.
Rozlišuje stravu rostlinného a živočišného původu, uvede zásady zdravého stavování a nutnost pitného režimu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Pojmenuje základní a širší příbuzenské vztahy, vysvětlí význam rodiny pro její členy.
Uvede základní informace o profesi svých rodičů.
Vyjmenuje několik druhů povolání.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vyjmenuje zástupce jednotlivých rostlin a živočichů podle typických znaků.
Na modelové situaci předvede pravidla bezpečnosti při kontaktu s neznámými zvířaty a jedovatými rostlinami.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
využívá znalostí o lidském těle

Závislost
-->

pojmenuje nejdůležitější části a místa obce

-->

vyjmenuje zástupce jednotlivých rostlin a živočichů podle jejich
typických znaků
dbá o své zdraví

-->

uplatňuje pravidla bezpečnosti

-->

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> třídí slova podle
významového kontextu
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> v řečové produkci užívá
správné tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> volí vhodné tempo řeči
Žijeme prakticky -> 2. ročník -> snaží se připravit jednoduchou
svačinu
Žijeme prakticky -> 2. ročník -> dbá na osobní čistotu a bezpečnost
při práci
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ŠVP výstup
orientuje se v čase
dbá o své zdraví

Závislost
-->
-->

využívá znalostí o lidském těle

-->

uplatňuje pravidla bezpečnosti

-->

dbá o své zdraví

-->

vyjmenuje zástupce jednotlivých rostlin a živočichů podle jejich
typických znaků
využívá znalostí o lidském těle

-->

pojmenuje nejdůležitější části a místa obce

<--

vyjmenuje zástupce jednotlivých rostlin a živočichů podle jejich
typických znaků
dbá o své zdraví

<--

uplatňuje pravidla bezpečnosti

<--

orientuje se v čase
dbá o své zdraví

<-<--

<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Matematika -> 2. ročník -> čte údaje na různých typech hodin
Tělesná výchova -> 2. ročník -> ví, že turistika a pobyt v přírodě patří
k nejzdravějším pohybovým aktivitám, seznamuje se s některými
pohybovými hrami v přírodě, učí se základům první pomoci
Tělesná výchova -> 2. ročník -> zná zásady správného sezení, držení
těla ve stoji, dýchání ví, jak cvičením odstranit únavu při výuce (s
pomocí učitele)
Tělesná výchova -> 2. ročník -> zná základní pravidla bezpečného
chování při TV a sportu a řídí se jimi za pomocí učitele, dodržuje
základní hygienické zásady
Žijeme prakticky -> 2. ročník -> dbá na osobní čistotu a bezpečnost
při práci
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> třídí slova podle
významového kontextu
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> třídí slova podle
významového kontextu
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> v řečové produkci užívá
správné tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> volí vhodné tempo řeči
Žijeme prakticky -> 2. ročník -> snaží se připravit jednoduchou
svačinu
Žijeme prakticky -> 2. ročník -> dbá na osobní čistotu a bezpečnost
při práci
Matematika -> 2. ročník -> čte údaje na různých typech hodin
Tělesná výchova -> 2. ročník -> ví, že turistika a pobyt v přírodě patří
k nejzdravějším pohybovým aktivitám, seznamuje se s některými
pohybovými hrami v přírodě, učí se základům první pomoci
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ŠVP výstup
využívá znalostí o lidském těle

Závislost
<--

uplatňuje pravidla bezpečnosti

<--

dbá o své zdraví

<--

vyjmenuje zástupce jednotlivých rostlin a živočichů podle jejich
typických znaků

<--

Prvouka
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Místo, kde žijeme
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Tělesná výchova -> 2. ročník -> zná zásady správného sezení, držení
těla ve stoji, dýchání ví, jak cvičením odstranit únavu při výuce (s
pomocí učitele)
Tělesná výchova -> 2. ročník -> zná základní pravidla bezpečného
chování při TV a sportu a řídí se jimi za pomocí učitele, dodržuje
základní hygienické zásady
Žijeme prakticky -> 2. ročník -> dbá na osobní čistotu a bezpečnost
při práci
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> třídí slova podle
významového kontextu

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Hudební výchova - 3. ročník
--> Český jazyk a literatura - 3. ročník

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

Učivo

zahrne svou obec do příslušného kraje a obslužného
centra ČR

regiony ČR
naše vlast

orientuje se v plánu i krajině

světové strany
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3. ročník

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
Tematický celek - Lidé kolem nás
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rozpozná jednání a chování, která lze tolerovat
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
uplatňuje vhodné chování ve škole i mimo ni
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
Tematický celek - Lidé a čas
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
seznamuje se s historií a současností obce
historické památky, významné události regionu

orientační body

soužití lidí
mezilidské vztahy

chování lidí
pravidla slušného chování
autoregulace

regionální památky
pověsti kraje
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o porovnává průběh způsobu lidského života v minulosti a generace
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
současnosti
letopočet
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
průběh lidského života
minulost a současnost
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
uspořádá události v časovém sledu
orientace v čase
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
časový řád
přítomnosti a budoucnosti
čas jako fyzikální veličina
Tematický celek - Rozmanitost přírody
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
porovnává a popisuje vlastnosti látek na základě
vlastnosti látek
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
pozorování
fyzikální jednotky
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
voda a vzduch
jednoduchých nástrojů a přístrojů
vesmír a Země
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
popíše viditelné proměny v přírodě
podmínky života na zemi
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
podnebí a počasí
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3. ročník

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

chová se ekologicky

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě

určí nejznámější rostliny a živočichy vyskytující se v
blízkém okolí

rovnováha v přírodě
ochrana přírody
třídění odpadu
rostliny kvetoucí a nekvetoucí
volně rostoucí rostliny
okrasné a užitkové rostliny
třídění živočichů
společné znaky živočichů

uplatňuje zdravotně preventivní návyky s využitím
znalostí o lidském těle

lidské tělo
péče o zdraví

vyhodnotí souvislosti různých nebezpečí

návykové látky
druhy závislostí

dodržuje základní způsoby chování zajišťující mu
bezpečnost při různých činnostech

osobní bezpečí
krizové situace
pravidla silničního provozu
formy násilí

Tematický celek - Člověk a jeho zdraví
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

rozpozná z pokynů dospělých závažnost krizové situace rizika ohrožení
a přiměřeně reaguje
mimořádné události
situace hromadného ohrožení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozpozná rizikové chování a nebezpečí závislostí na návykových látkách, hracích automatech a počítačích.
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vysvětlí základní význam vzduchu, vody, ohně, nerostů, hornin a půdy pro život člověka.
Určuje společné a rozdílné vlastnosti látek a používá základní veličiny.
Na modelové situaci předvede pravidla třídění odpadu.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků.
Dodržuje pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady.
Zvládá vlastní emocionalitu.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
uspořádá události v časovém sledu

Závislost
-->

popíše viditelné proměny v přírodě
rozpozná jednání a chování, která lze tolerovat
uspořádá události v časovém sledu

-->
-->
-->

uplatňuje zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o
lidském těle

-->

dodržuje základní způsoby chování zajišťující mu bezpečnost při
různých činnostech
uplatňuje zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o
lidském těle
uplatňuje zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o
lidském těle
orientuje se v plánu i krajině

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

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> vypráví podle obrazové
osnovy
Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> píše jednoduchá sdělení
Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> vyjádří pocit z textu
Matematika -> 3. ročník -> určuje časové údaje, převádí jednotky
času
Tělesná výchova -> 3. ročník -> ví, že turistika a pobyt v přírodě patří
k nejzdravějším pohybovým aktivitám, zvládá základní techniku
chůze, dovede se připravit na turistickou akci
Tělesná výchova -> 3. ročník -> ovládá pravidla bezpečného chování
při TV a sportu, dodržuje hygienické zásady, zvládne přivolat pomoc
Tělesná výchova -> 3. ročník -> zvládá základní estetické držení těla,
dovede vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus a doprovod pohybem
Žijeme prakticky -> 3. ročník -> snaží se připravit jednoduché
pohoštění ze studené kuchyně
Výtvarná výchova -> 3. ročník -> poznává možnosti volného
lineárního a plošného vyjádření, volně experimentuje s linkou,
tvarem, obrysem a barvami
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uspořádá události v časovém sledu
uspořádá události v časovém sledu

Závislost
-->
<--

popíše viditelné proměny v přírodě
rozpozná jednání a chování, která lze tolerovat
uspořádá události v časovém sledu

<-<-<--

uplatňuje zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o
lidském těle

<--

dodržuje základní způsoby chování zajišťující mu bezpečnost při
různých činnostech
uplatňuje zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o
lidském těle
uplatňuje zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o
lidském těle
orientuje se v plánu i krajině

<--

uspořádá události v časovém sledu

<--

<-<-<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> ústně reprodukuje zážitek
Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> vypráví podle obrazové
osnovy
Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> píše jednoduchá sdělení
Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> vyjádří pocit z textu
Matematika -> 3. ročník -> určuje časové údaje, převádí jednotky
času
Tělesná výchova -> 3. ročník -> ví, že turistika a pobyt v přírodě patří
k nejzdravějším pohybovým aktivitám, zvládá základní techniku
chůze, dovede se připravit na turistickou akci
Tělesná výchova -> 3. ročník -> ovládá pravidla bezpečného chování
při TV a sportu, dodržuje hygienické zásady, zvládne přivolat pomoc
Tělesná výchova -> 3. ročník -> zvládá základní estetické držení těla,
dovede vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus a doprovod pohybem
Žijeme prakticky -> 3. ročník -> snaží se připravit jednoduché
pohoštění ze studené kuchyně
Výtvarná výchova -> 3. ročník -> poznává možnosti volného
lineárního a plošného vyjádření, volně experimentuje s linkou,
tvarem, obrysem a barvami
Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> ústně reprodukuje zážitek

5.7 Přírodověda
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

3
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Přírodověda

Člověk a jeho svět
Učivo přírodovědy využívá zkušenosti a poznatky žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině a
v nejbližším okolí. Poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat,
citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků
aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. Dotýká se problematiky vlivů prostředí
na vlastní zdraví a na zdraví ostatních lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě
člověka. Poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické
a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Seznamují
se s tím, 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 a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou
pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí.
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe
i své okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si krásy lidských výtvorů a přírodních jevů,
soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Učí se vnímat a porozumět základním vztahům ve
společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situace
ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Učí se
vyjadřovat myšlenky, poznatky a dojmy, reagují na myšlenky, názory a podněty jiných.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět přírodověda je koncipován pro 4. - 5. ročník ZŠ. Ve 4. ročníku je jedna hodina týdně a v
předmětu (specifické informace o předmětu 5. ročníku jsou dvě hodiny týdně, z toho je 1 hodina disponibilní. Vymezuje vzdělávací obsah týkající se
důležité pro jeho realizaci)
člověka, přírody, zdraví a dalších témat. Vzdělávání v předmětu přírodověda rozvíjí poznatky, dovednosti a
prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předchozím školním vzdělávání.
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do dvou tematických okruhů:
1) Rozmanitost přírody
2) Člověk a jeho zdraví
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žák vyhledává a třídí informace.
Samostatně pozoruje a experimentuje.
Operuje s obecně užívanými termíny.
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Název předmětu

Přírodověda

Způsob hodnocení žáků

Kompetence komunikativní:
Žák formuluje, vyjadřuje své myšlenky a naslouchá promluvám druhých.
Kompetence sociální a personální:
Žák spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Přírodověda
Mezipředmětové vztahy

4. ročník

•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 4. ročník
--> Žijeme prakticky - 4. ročník
--> Český jazyk a literatura - 4. ročník
--> Matematika - 4. ročník
--> Vlastivěda - 4. ročník
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Rozmanitost přírody
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a popíše živou a neživou přírodu
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
regionů
vzájemné vztahy mezi organismy

Učivo
živá a neživá příroda / součásti neživé přírody,
vlastnosti látek/
životní podmínky rostlin a živočichů
vzájemné vztahy mezi organismy
základní společenstva - les, louka, lidská obydlí, pole
domácí mazlíčci a jejich chov
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4. ročník

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní třídí organismy do skupin s využitím atlasu
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

základní projevy života rostlin a živočichů
houby
rostliny
živočichové
práce s atlasem, klíčem
vysvětlí základní pravidla bezpečného chování v přírodě ohleduplné chování k přírodě
likvidace odpadů

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
provede a vyhodnotí jednoduchý pokus
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
Tematický celek - Člověk a jeho zdraví
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
seznamuje se s pravidly bezpečného silničního provozu,
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích uplatňuje účelné způsoby v situacích ohrožujících zdraví
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

jednoduchý pokus
pozorování

dopravní výchova- chodec, cyklista
dopravní značky
mimořádné situace a události v přírodě / požár,
bouřka/
situace ohrožující život
osobní bezpečí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák zná základní pravidla chování v přírodě a rozlišuje aktivity, které přírodě prospívají a které jí škodí.
Přírodověda
Mezipředmětové vztahy

5. ročník

•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 5. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Žijeme prakticky - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
--> Tělesná výchova - 5. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•

--> Vlastivěda - 5. ročník

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Rozmanitost přírody
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a rozlišuje živou a neživou přírodu, nachází souvislosti
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka

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

vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi a popíše
postavení Země ve vesmíru

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
Tematický celek - Člověk a jeho zdraví
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře
vlastního zdravého způsobu života

zhodnotí některé činnosti člověka v přírodě, rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat

popíše základní stavbu lidského těla, vysvětlí základní
funkce orgánových soustav

Učivo
člověk a příroda živá a neživá /voda, vzduch, nerosty,
horniny a půda/
člověk a lidské výtvory
základní podmínky života
živá příroda v České republice a jiných oblastech světa
rozmanitost podmínek života na Zemi, třídění
organismů
podnebné pásy
práce se zdroji - encyklopedie, internet
člověk a technika
člověk a vesmír
Slunce a sluneční soustava
planeta Země
Měsíc
roční období, den a noc
člověk a životní prostředí, ochrana přírody
působení lidí na krajinu a životní prostředí

stavba lidského těla
opěrná soustava
svalová soustava
oběhová soustava
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ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

5. ročník

stručně popíše etapy lidského života

dýchací soustava
trávicí soustava
vylučovací soustava
smyslová soustava
nervová soustava
rozmnožovací soustava
etapy lidského života

účelně plánuje svůj čas pro učení, odpočinek

plánování a trávení volného času
vlastní potřeby s ohledem na druhé

uplatňuje účelné způsoby chování, dodržuje zásady
bezpečného chování v silničním provozu

mimořádné události
situace ohrožující zdraví
dopravní výchova - chodec, cyklista
křižovatky

uplatňuje odpovídající způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a základní dovednosti a návyky
související s ochranou zdraví
rozpozná situace ohrožující zdraví a bezpečí, chrání své
zdraví, ošetří drobná poranění a přivolá pomoc

osobní bezpečí
zdraví a závislost

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
uplatňuje zdravý způsob života
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Žák rozlišuje živou a neživou přírodu a seznamuje se se základními podmínkami života.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák uplatňuje zdravý způsob života a pečuje o své zdraví.

první pomoc
ochrana zdraví
přivolání odborné pomoci
péče o zdraví- denní režim, zdravý životní styl
prevence nemocí a úrazů
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5.8 Vlastivěda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Vlastivěda

Člověk a jeho svět
Vzdělávání v předmětu vlastivěda rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve
výchově v rodině a v předchozím školním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a
děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří si ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své okolí, učí se
vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat,
přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se
žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem
i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do
budoucnosti. Žáci se 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. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které
provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět vlastivěda je koncipován pouze pro 4. - 5. ročník ZŠ. V obou ročnících je vyučován dvě
předmětu (specifické informace o předmětu hodiny týdně. Vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury
důležité pro jeho realizaci)
a dalších témat.
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do třech tematických okruhů:
1) Místo, kde žijeme
2) Lidé kolem nás
3) Lidé a čas
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
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Název předmětu
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence občanské:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák chápe základní principy a společenské normy. Je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové školu.
kompetence žáků
Kompetence k učení:
Žák vyhledává a třídí informace.
Operuje s obecně užívanými termíny.
Kompetence komunikativní:
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá promluvám druhých a vhodně na ně reaguje.
Využívá informační a komunikační prostředky.
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Vlastivěda
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 4. ročník
--> Matematika - 4. ročník
--> Žijeme prakticky - 4. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
--> Přírodověda - 4. ročník
--> Tělesná výchova - 4. ročník
Kompetence občanské
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4. ročník

•
•

RVP výstupy
Tematický celek - Místo, kde žijeme
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
orientuje se v okolí svého bydliště
dokáže určit světové strany, orientuje se na mapě ČR,
řídí se podle zásad bezpečného pohybu v přírodě

Učivo
okolní krajina- místní oblast, region
naše vlast - domov, krajina
světové strany
orientace v krajině a na mapě

pracuje s různými typy map, plány a náčrty a vyhledává mapy a plány
jednoduché údaje o přírodních podmínkách
povrch ČR
vodstvo ČR
počasí a podnebí
nerostné suroviny
zemědělství a průmysl
ČR - součást Evropy
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
vyhledává na mapě region svého bydliště a vybrané
Praha
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
regiony ČR
regiony ČR - krajská města
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
kulturní a přírodní zajímavosti
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
používá s porozuměním základní státoprávní pojmy a
Česká republika - demokratický stát
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich seznamuje se se způsobem řízení našeho státu
právo a spravedlnost
význam
státní symboly
Tematický celek - Lidé a čas
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
učí se pracovat s časovou přímkou a řadí různé dějinné časová přímka, století, tisíciletí, letopočet
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi události podle časové posloupnosti
jevy
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
vyhledává informace z různých zdrojů
regionální památky
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti
encyklopedie
internet
popíše způsob života a práce předků
současnost a minulost v našem životě
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4. ročník

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik

Tematický celek - Lidé kolem nás
ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou

pravěk
Slované
Velká Morava
počátky českého státu
české království
Karel IV.
husitské hnutí, Jan Hus
počátky vlády Habsburků
uvádí příklady nevhodného jednání a chování

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší
orientuje se v základních formách vlastnictví
vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Žák dodržuje pravidla slušného chování.

chování lidí
lidská práva a povinnosti
zodpovědnost
majetek
vlastnictví
hospodaření, příjmy a výdaje

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
uvádí příklady nevhodného jednání a chování

Závislost
-->

uvádí příklady nevhodného jednání a chování

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> rozlišuje slova spisovná a
nespisovná
Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> rozlišuje slova spisovná a
nespisovná
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Vlastivěda
Mezipředmětové vztahy

RVP výstupy
Tematický celek - Místo, kde žijeme
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

5. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 5. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Tělesná výchova - 5. ročník
--> Žijeme prakticky - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
ŠVP výstupy
určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke
krajině a státu

Učivo

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích

popíše polohu ČR v Evropě

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
Tematický celek - Lidé a čas
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách
na mapě Evropy

kraj, v němž žijeme
Praha - hlavní město
poloha ČR v Evropě
povrch a vodstvo Evropy
rostliny a živočichové Evropy
cestování po Evropě
sousední státy ČR
orientace na mapě Evropy, přírodní podmínky
Evropa jeden ze světadílů

rozlišuje hlavní orgány státní moci

ČR - demokratický a hospodářsky vyspělý stát

vyhledává a třídí informace z různých zdrojů z minulosti encyklopedie
naší země
internet
artefakty
ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách charakterizuje svými slovy způsob života předků
Habsburkové - Marie Terezie, Josef II.
způsob života a práce předků na našem území v
národní obrození
revoluční rok 1848
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Vlastivěda

5. ročník

minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik

Tematický celek - Lidé kolem nás
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
dodržuje společností dohodnuté normy
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách
porovná svá přání a potřeby se svými finančními
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
možnostmi
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák popisuje polohu ČR v Evropě a seznamuje se se způsobem života v ostatních zemích.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Žák se seznamuje s principy demokracie.

česká kultura v 2. pol. 19. století
hospodářský rozvoj českých zemí
1. světová válka
vznik československého státu
život v ČR mezi válkami
Protektorát Čechy a Morava
2. světová válka
od totality k demokracii
obnovení demokracie a vznik České republiky
pravidla soužití mezi lidmi
vztahy mezi lidmi, ohleduplnost, etické zásady,
předcházení konfliktům
pravidla pro soužití ve škole, v obci
práva a povinnosti
spoření
způsoby placení
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5.9 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7

Dějepis

Člověk a společnost
Dějepis zahrnuje širokou oblast života člověka v různých společenstvích i oblast mezilidských a sociálních
vztahů. Důležité je zejména poznávání osobností, dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily
vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Dějepis vytváří podmínky k tomu, aby žáci
chápali souvislosti celospolečenského dění se životem lidí vlastního regionu, v souvislostech národních a
světových dějin.
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.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Dějepis je vyučován v 6. – 9. ročníku, kdy v 6. ročníku po jedné a v 7. - 9. ročníku po dvou vyučovacích
předmětu (specifické informace o předmětu hodinách. Tento vyučovací předmět zahrnuje období od pravěku, přes starověk, středověk, novověk až do
důležité pro jeho realizaci)
současnosti.
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k dětem. Je možné se zapojit do účasti na výstavách,
soutěžích. Výuce napomáhají i návštěvy muzeí, historických památek, účast na exkurzích.
Těmto cílům odpovídají i formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy – práce s historickými
mapami, s historickými dokumenty, odbornou literaturou, beletrií, využívání poznatků z jiných učebních
předmětů, využití výpočetní techniky.
Integrace předmětů
• Dějepis
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

•

Zeměpis
Kompetence k učení:
•
předkládáme žákům učivo v chronologickém pojetí, funkčně kombinované s tematickým pojetím
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Název předmětu
Dějepis
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové •
nabízíme žákům aktivační metody, které jim přiblíží problematiku dějin kultury (historické
kompetence žáků
vycházky, exkurze, besedy, projektová výuka)
Kompetence k řešení problémů:
•
vedeme žáky k využívání získaných vědomostí k řešení problémů (semináře, referáty, soutěže…)
•
vedeme žáky k orientaci v historických mapách, grafech, tabulkách
Kompetence komunikativní:
•
nabízíme žákům dostatek možností k pochopení textů a obrazového materiálu
•
vedeme žáky k formulování vlastních názorů
•
vedeme žáky ke spolupráci s ostatními
•
vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků
Kompetence občanské:
•
navozujeme situace pro práci ve skupině
•
učíme žáky respektovat i chránit naše tradice – návštěva muzeí, divadel, historických památek…
•
žáci se mohou účastnit soutěží, výstav
•
vedeme žáky k pochopení ekologických souvislostí vyvozených z historie
Kompetence pracovní:
•
nabízíme žákům projekty rozvíjející pracovní činnosti (modelování, práce s papírem, textilem,
dřevem, kovem…)
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
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Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Práce s mapou
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
Tematický celek - Práce s textovým dokumentem
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
Tematický celek - Práce s obrazovým dokumentem
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost
Tematický celek - Práce se schématem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a zrod křesťanství

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo

doplní jednotlivé státní útvary do slepé mapy podle
atlasu

antické Řecko - nejvýznamnější bitvy
antický Řím - válečné výboje

určí polohu významných starověkých civilizací
(Mezopotámie, Egypt, Řecko, Řím, Indie, Čína)

nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
(Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)

doplní některé prvky legendy mapy

antické Řecko - nejvýznamnější bitvy
antické Řecko - helenismus
antický Řím - válečné výboje

doplní pojmy do historického textu a antických bájí

antické Řecko - báje
význam zkoumání dějin
získávání informací o dějinách - historické prameny

doplní pojmy v popisu obrázku prvních zemědělců

člověk a lidská společnost v pravěku
neolitická revoluce

přiřadí pojmy do schématu jednotlivých státních zřízení antické Řecko - athénská demokracie
(athénská demokracie, římská republika, římské
císařství)
antický Řím - volební systém
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Dějepis

6. ročník

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

antický Řím - otroctví a fungování společnosti
antický Řím - republika
antický Řím - císařství
antický Řím - počátky křesťanství

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Dějepis
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 7. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Práce s mapou
D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich
doplní do mapy legendu objevných plaveb 15./16.
příčiny a důsledky
století
D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní seřadí chronologicky územní změny českého státu
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech

Učivo
zámořské objevy a počátky dobývání světa
první státní útvary na našem území (Sámův kmenový
svaz, Velká Morava)
český stát za vlády Přemyslovců
nástup Lucemburků a Karel IV.
husitství a Jiří z Poděbrad
Jagellonci na českém trůnu
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Dějepis
Tematický celek - Práce s textovým dokumentem
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život

Tematický celek - Práce s obrazovým dokumentem
D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
Tematický celek - Práce se schématem
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států

7. ročník
vyhledá v textu informace o českých středověkých
osobnostech

český stát za vlády Přemyslovců
nástup Lucemburků a Karel IV.
husitství a Jiří z Poděbrad
Jagellonci na českém trůnu

rozpozná nejznámější středověké památky

středověké umění a kultura (románský sloh, gotika)
vznik měst a univerzit

pojmenuje charakteristické rysy staveb

středověké umění a kultura (románský sloh, gotika)

renesance a humanismus

doplní do schématu pojmy spojené se středověkou
společností

struktura středověké společnosti
stěhování národů
utváření nových evropských států
islám a jeho vliv na dějiny Evropy (Arabové, Turci)
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, doplní do schématu pojmy spojené s církevní hierarchií církevní hierarchie
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
křížové výpravy
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
reformace církve
církevní mocí
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
na schématu popíše vznik měst a univerzit
vznik měst a univerzit
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Dějepis

7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Dějepis
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Práce s mapou
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
Tematický celek - Práce s textovým dokumentem

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovná územní změny v důsledku válečných konfliktů
novověku

Učivo
Habsburská monarchie - třicetiletá válka

Habsburská monarchie - Marie Terezie a Josef II.
napoleonské války
vznik USA
kolonialismus
porovná územní změny důsledkem národnostních bojů národní hnutí jednotlivých evropských národů
za nezávislost
sjednocování
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Dějepis

8. ročník

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
z konkrétních listin vyvodí praktický dopad významných
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř
historických rozhodnutí - politické reformy, občanská
habsburské monarchie
práva
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v
Evropě na straně druhé
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů

Tematický celek - Práce s obrazovým dokumentem
D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady významných
kulturních památek
D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady významných
kulturních památek
Tematický celek - Práce se schématem
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v
Evropě na straně druhé
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

pojmenuje nejvýznamnější kulturní památky období
baroka, rokoka, klasicismu, romantismu
určí charakteristické rysy jednotlivých stavebních slohů

vytvoří schéma zachycující společenské změny v rámci
velké francouzské revoluci

Habsburská monarchie - Marie Terezie a Josef II.

Habsburská monarchie - František Josef I.

revoluční rok 1848
nové politické proudy - konzervatismus, liberalismus,
demokratismus, socialismus
velká francouzská revoluce
vznik USA
Habsburská monarchie - Rudolf II.
novověká kultura - baroko, rokoko, klasicismu,
romantismus
Habsburská monarchie - Rudolf II.
novověká kultura - baroko, rokoko, klasicismu,
romantismus
velká francouzská revoluce

osvícenství

vytvoří schéma zachycující společenské změny v rámci
vzniku USA

vznik USA
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8. ročník

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
vytvoří schéma zachycující společenské změny v rámci
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
národnostních bojů za nezávislost
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
vytvoří schéma zachycující společenské změny v rámci
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
průmyslové revoluce
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Dějepis
Mezipředmětové vztahy

Habsburská monarchie - 1848

národní hnutí jednotlivých evropských národů

sjednocování
revoluční rok 1848
modernizace před první světovou válkou
nové politické proudy - konzervatismus, liberalismus,
demokratismus, socialismus
modernizace před první světovou válkou

9. ročník

•
•
•
•

--> Zeměpis - 9. ročník
--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Čeština na přijímačky - 9. ročník
--> Současný svět - 9. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Práce s mapou
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce

9. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 9. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovná územní změny jednotlivých států v rámci
událostí 20. století

Tematický celek - Práce s textovým dokumentem
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických interpretuje klíčové dokumenty vlastními slovy
systémů
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
politických souvislostech a důsledky jejich existence
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických ze základních životopisných údajů určí historickou
systémů
osobnost
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a

Učivo
Versailleský mírový systém
rozpad koloniálního systému
proměny ve východní Evropě po rozpadu sovětského
bloku
vznik Československa
totalitní systémy - komunismus, fašismus, nacismus

důsledky druhé světové války a vznik mezinárodních
organizací
Protektorát Čechy a Morava
Československo - pražské jaro
Československo - sametová revoluce
vznik České republiky a následné dění
vznik Československa
druhá světová válka
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politických souvislostech a důsledky jejich existence
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
Tematický celek - Práce s obrazovým dokumentem
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa
Tematický celek - Práce se schématem
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

9. ročník

Protektorát Čechy a Morava

poválečné Československo
vznik České republiky a následné dění

přiřadí fotografie k jednotlivým historickým událostem
a určí souvislosti

důsledky totalitarismu pro Československo a svět
holokaust

věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje
globální problémy dneška

spojí politický vývoj Československa s evropskými
souvislostmi

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního vytvoří časovou osu hlavních událostí 20. století
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

charakteristika zemí východního bloku
Československo - únorový převrat
Československo - politické procesy
Československo - normalizace
studená válka
mezinárodněpolitická a hospodářská situace ve 20. a
30. letech
nacistické Německo
vznik Sovětského svazu
první světová válka a její politické, sociální a kulturní
důsledky
druhá světová válka
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9. ročník
poválečné Československo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

5.10 Svět v souvislostech
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

3

Svět v souvislostech
Člověk a společnost
Předmět se zaměřuje na orientaci žáků v sociální realitě, otevírá cestu k sebepoznání a poznávání osobností
druhých lidí. Seznamuje žáka se vztahy v širších společenstvích, s hospodářským světem, s činností
důležitých politických institucí a orgánů, se způsoby zapojení se do občanského života. Učí žáky respektovat
mravní principy, uplatňovat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání. Motivuje žáky k uvědomění
si národní hrdosti a k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
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Svět v souvislostech
Obsahové, časové a organizační vymezení
Svět v souvislostech se vyučuje v 6. - 8. ročníku s jednohodinovou časovou dotací. Metody práce jsou
předmětu (specifické informace o předmětu voleny dle schopností žáků v jednotlivých kmenových třídách – monolog, rozhovor, diskuse, skupinová
důležité pro jeho realizaci)
práce, kooperativní vyučování, dramatizace. Výuka motivuje žáky ke sledování aktuálního dění v České
republice a ve světě.
Integrace předmětů
• Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Způsob hodnocení žáků

Kompetence občanské:
Žák se seznámí se zásadami společenského chování, s právními normami v demokratické společnosti,
uplatňuje vlastní názor na dění ve společnosti, projevuje vzájemný respekt.
Kompetence komunikativní:
Žák se zapojuje do diskusí, dokáže vyslovit svůj názor, vyslechnout názor druhého, uvede argumenty, které
podpoří jeho stanovisko, v samostatném projevu dokáže uplatnit získané vědomosti, své myšlenky sděluje
kultivovaně, přehledně.
Kompetence sociální a personální:
Při projektech a práci ve skupinách žák projevuje svou toleranci vůči druhým.
Kompetence k řešení problémů:
Žák hledá cestu k vyřešení problému, vyhledává si informace, dokáže je zhodnotit.
Kompetence k učení:
Žák je podporován v samostatnosti, tvořivosti, sebehodnocení, spoluvytváření kritérií hodnocení.
Kompetence digitální:
Žák se orientuje, analyzuje a hodnotí pravdivost mediálních sdělení.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
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Svět v souvislostech
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence občanské
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
objasní potřebu pravidel a norem

popíše pravidla slušného chování ve společnosti

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání

objasní toleranci mezi národy, nebezpečí rasismu,
xenofobie

popíše projevy vlastenectví
charakterizuje státní symboly
vysvětlí důležitost státních svátků

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
vysvětlí potřebu spolupráce - EU
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, uvede zvyky a tradice našeho národa
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,

Učivo
soužití ve skupině,
společenské chování,
práva a povinnosti žáků,
dodržování dohodnutých pravidel
soužití ve skupině,
společenské chování,
práva a povinnosti žáků,
dodržování dohodnutých pravidel
národ, národnost, národnostní menšiny, projevy
tolerance, rasismus, xenofobie

vlastenectví, projevy vlastenectví, projevy
nacionalismu
státní symboly (vlajka, znak, standarta prezidenta,
hymna, pečeť), státní svátky,
státní symboly (vlajka, znak, standarta prezidenta,
hymna, pečeť), státní svátky,
Evropská unie (vznik, spolupráce členských států,
zapojení ČR do EU, instituce EU)
zvyky a tradice zděděné po předcích (významné dny),
veřejný a kulturní život, významná místa, osobnosti,
památky)
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6. ročník

způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
vysvětlí principy tolerance mezi lidmi, včetně kulturního zvyky a tradice zděděné po předcích (významné dny),
vlivu
veřejný a kulturní život, významná místa, osobnosti,
památky)
popíše život v místě svého bydliště
zvyky a tradice zděděné po předcích (významné dny),
veřejný a kulturní život, významná místa, osobnosti,
památky)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák se učí samostatnému projevu, schopnosti diskutovat, obhajovat svůj názor, naslouchat názorům druhých.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Žák dovede uvést povinnosti a práva občana v demokratickém státě, přispívá k úctě k zákonu.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Žák přijímá informace o demokratickém způsobu vedení státu a odpovědnosti každého občana vůči celku.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Žák přijme důležitost globálního propojení světa, zajímá se o dění nejen v ČR, ale i v Evropě a celém světě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Žák si uvědomuje nezaměnitelnost jednotlivých kultur, jejich vzájemné obohacování se, rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se zamýšlí nad mediálními texty, chápe možné ovlivňování veřejnosti, hledá více zdrojů k ověření pravdivosti sděleného, rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu
mediálních sdělení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si vytváří podněty k vlastnímu sebepoznání a poznávání ostatních lidí, pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
popíše pravidla slušného chování ve společnosti

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Životní styl -> 6. ročník -> rozliší způsob správné a špatné
komunikace v konkrétních a modelových situacích
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ŠVP výstup
objasní potřebu pravidel a norem

Závislost
<--

Svět v souvislostech
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
uvede příklady použití debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne,
kdy je využít
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Životní styl -> 6. ročník -> zdůvodní, proč je nutné ve společnosti
stanovovat pravidla; chápe důležitost spolupráce mezi lidmi

7. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence občanské
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
vysvětlí pojmy majetek, vlastnictví

popíše vytvoření rozpočtu

Učivo
majetek (hmotný, nehmotný, finanční, soukromý,
veřejný), získání majetku, nakládání s majetkem
vlastnictví (hmotné a duševní)
rozpočet (charakteristika, druhy), vytvoření rozpočtu
jednotlivce

vysvětlí využití různých typů placení

způsoby platby - hotovostní, bezhotovostní, bankovky,
mince, bankovní účet, platební karta

popíše služby banky

funkce bank, jejich dělení (ČNB, komerční banky)

uvede způsoby krytí deficitu

deficit (schodkový rozpočet), možnosti vyrovnávání
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VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
objasní fungování trh
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy popíše výdaje státu
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
objasní význam sociálních dávek

trh, možnosti tržní ekonomiky, setkávání nabídky a
poptávky

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své
chování a jednání

mezilidská komunikace (verbální, neverbální), chování
ve skupině, k ostatním lidem, asertivita
mezilidská komunikace (verbální, neverbální), chování
ve skupině, k ostatním lidem, asertivita
kultura (hmotná, duchovní), kulturní rozmanitost,
kulturní instituce, druhy umění, masmédia, reklama a
její vliv na člověka, kulturní bohatství
kultura (hmotná, duchovní), kulturní rozmanitost,
kulturní instituce, druhy umění, masmédia, reklama a
její vliv na člověka, kulturní bohatství
globální problémy - ekologické, společenské (válečné
konflikty, rozdílná životní úroveň, terorismus,
civilizační choroby)
globální problémy - ekologické, společenské (válečné
konflikty, rozdílná životní úroveň, terorismus,
civilizační choroby)
lidská práva - základní listiny o lidských právech,
práva, ale i povinnosti, projevy porušování lidských
práv

popíše vhodné způsoby komunikace
uvede příklady zlepšení vztahů mezi lidmi

VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, posoudí vliv masmédií na chování lidí
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
vysvětlí úlohu reklamy a kriticky posoudí její vliv

VO-9-5-02 uvede některé globální problémy
charakterizuje současné planetární problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních
objasní význam společného řešení
problémů
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv uvede význam listin o lidských právech
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod

sociální politika státu

sociální politika státu
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zhodnotí dodržování práv

lidská práva - základní listiny o lidských právech,
práva, ale i povinnosti, projevy porušování lidských
práv

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si vytváří podněty k vlastnímu sebepoznání a poznávání ostatních lidí, rozvíjí utváření dobrých mezilidských vztahů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák se učí samostatnému projevu, schopnosti diskutovat, obhajovat svůj názor, naslouchat názorům druhých.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Žák dovede uvést povinnosti a práva občana v demokratickém státě.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Žák přijímá informace o demokratickém způsobu vedení státu a odpovědnosti každého občana vůči celku, přispívá k obhajobě a prosazování lidských práv a svobod.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Žák přijme důležitost globálního propojení světa, zajímá se o dění nejen v ČR, ale i v Evropě a celém světě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Žák si uvědomí nezaměnitelnost jednotlivých kultur, jejich vzájemné obohacování se, rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních skupin.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se zamýšlí nad mediálními texty, chápe možné ovlivňování veřejnosti, hledá více zdrojů k ověření pravdivosti sděleného, rozvíjí schopnost analyzovat mediální
zprávy.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žák se učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti, je veden k otevřenému, aktivnímu postoji v životě.
Svět v souvislostech
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 8. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Žijeme prakticky - 9. ročník
Kompetence občanské
Kompetence komunikativní
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•
•
•

RVP výstupy
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod
VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
charakterizuje potřebu rozvoje vlastní osobnosti

Učivo
sebepoznání, vůle, zdravé sebevědomí

charakterizuje city

emoce, stres, city (pozitivní, negativní), náročné
situace v životě člověka

uvede příklady stresových situací a způsoby, jak jim
čelit
popíše možnosti rozvoje volních vlastností

emoce, stres, city (pozitivní, negativní), náročné
situace v životě člověka
vůle, etické hodnoty, morální pravidla, dodržování
etických pravidel v lidské společnosti

uvede způsoby překonávání osobních nedostatků

vysvětlí význam právních předpisů

vůle, etické hodnoty, morální pravidla, dodržování
etických pravidel v lidské společnosti
práva a povinnosti občana v demokratické
společnosti, učíme se být občany
právo, právo a morálka, právo a trest

popíše základní typy smluv

právo, právo a morálka, právo a trest

vysvětlí význam dodržování právních norem

právní normy, předpisy, právní svědomí, právní
odvětví, právní řád

uvede právo v životě člověka
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VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky

objasní činnost orgánů právní ochrany občanů

uvede příklady protiprávního jednání

právní odvětví (veřejnoprávní, soukromoprávní),
orgány právní ochrany občanů, druhy provinění,
kriminalita dětí a mladistvích
právo, právo a morálka, právo a trest

popíše korupci

právo, právo a morálka, právo a trest

uvede příklady typů a forem států

stát, funkce státu (vnitřní, vnější), dělení dle formy
vlády (státní zřízení), dělení dle způsobu vlády, dělení
dle správního uspořádání
státní moc (zákonodárná, výkonná, soudní), Ústava ČR

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

charakterizuje složky státní moci

objasní demokratické základy státu
objasní význam svobodných voleb

Žák se orientuje, analyzuje a hodnotí pravdivost
mediálních sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

demokracie a demokraticky vedené státy, projevy
demokratických snah
volby (přímé, nepřímé), volební právo aktivní a
pasivní, všeobecné, přímé, rovné a tajné
Denní tisk, bulvární tisk.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák se učí samostatnému projevu, schopnosti diskutovat, obhajovat svůj názor, naslouchat názorům druhých.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si vytváří podněty k vlastnímu sebepoznání a poznávání ostatních lidí, respektuje odlišné sociokulturní skupiny.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Žák dovede uvést povinnosti a práva občana v demokratickém státě.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Žák přijímá informace o demokratickém způsobu vedení státu a odpovědnosti každého občana vůči celku.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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Žák přijme důležitost globálního propojení světa, zajímá se o dění nejen v ČR, ale i v Evropě a celém světě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Žák si uvědomí nezaměnitelnost jednotlivých kultur, jejich vzájemné obohacování se.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se zamýšlí nad mediálními texty, chápe možné ovlivňování veřejnosti, hledá více zdrojů k ověření pravdivosti sděleného.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Žák si uvědomuje svá práva a své povinnosti, chápe demokratický způsob řešení konfliktů a problémů.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák se orientuje, analyzuje a hodnotí pravdivost mediálních sdělení.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
uvede příklady stresových situací a způsoby, jak jim čelit

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Životní styl -> 8. ročník -> určí způsoby chování, které mohou
ohrozit jeho vlastní zdraví i zdraví ostatních

5.11 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7

Fyzika
Člověk a příroda
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Charakteristika předmětu

Fyzika
Vyučovací předmět fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda . Hlavním cílem předmětu je , aby
si žáci osvojili nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálním jevům
a procesům, které se vyskytují v přírodě, v běžném životě i v technické praxi.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět fyzika má časovou dotaci v 6. – 7. ročníku dvě hodiny týdně, v 8. ročníku jednu hodinu
předmětu (specifické informace o předmětu týdně a v 9. ročníku dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách nebo v odborné učebně fyziky.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Fyzika
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•

Žijeme prakticky
Matematika
Matematika na přijímačky
Hrátky s matematikou
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák poznává různá odvětví fyziky a má ochotu se o ně dále zajímat.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Žák v diskusích vyslovuje hypotézy o fyzikální podstatě studovaných jevů a využití poznatků k rozšiřování
kompetence žáků
vlastního poznávacího potenciálu.
Žák vyhledává v různých pramenech potřebné informace týkající se fyzikálních problémů a využívá
je efektivně k dalšímu studiu.
Žák rozvíjí logické i abstraktní myšlení.
Žák poznává souvislosti fyzikálního zkoumání s ostatními, v první řadě přírodovědně zaměřenými
předměty.
Kompetence k řešení problémů:
Žák dovede jednoznačně formulovat problém, na který narazí při fyzikálním vzdělávání.
Žák používá metody, informace nebo nástroje k řešení fyzikálních problémů.
Žák využívá získaných vědomostí a dovedností ve fyzikálních soutěžích (např. fyzikální olympiáda,
Dopplerova vlna).
Kompetence komunikativní:
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu.
Žák se učí aplikovat získaná pravidla a prakticky je využívat.
Žák se seznamuje s mluvnickými a literárními termíny, které mají spojitost s probíraným učivem.
Žák pracuje s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a dalšími zdroji.
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Způsob hodnocení žáků

Fyzika
Žák pracuje s chybou a hodnotí vlastní výsledky učení.
Kompetence pracovní:
Žák plní pravidelně zadané pracovní úkoly.
Žák hodnotí svoji práci i práci ostatních.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Fyzika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Látka a těleso

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 6. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Informatika - 6. ročník
--> Živá příroda - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí

6. ročník
rozliší na příkladech mezi pojmy těleso a látka

látka a těleso

zjistí, zda daná látka (těleso) patří mezi látky (tělesa)
plynné, kapalné či pevné
uvědomí si neustálý neuspořádaný pohyb částic

látka a těleso
Brownův pohyb, difúze

Tematický celek - Gravitace, gravitační síla
charakterizuje gravitační sílu jako působení gravitačního síla
pole
gravitace, gravitační síla
používá s porozuměním vztah mezi gravitační silou a
gravitace, gravitační síla
hmotností při řešení úloh
určí směr svislý a vodorovný
gravitace, gravitační síla
uvede hlavní jednotku síly a její násobky a díly

síla

znázorní sílu dané velikosti

síla

rozliší deformační a pohybové účinky síly na
konkrétních příkladech z praxe

účinky síly

charakterizuje třecí sílu

tření

užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na
druhu materiálu, drsnosti třecích ploch a tlakové síle
navrhuje způsoby zvětšení nebo zmenšení třecí síly,
uvádí příklady z praxe

tření

Tematický celek - Účinky síly

Tematický celek - Tření

tření

Tematický celek - Skládání sil
určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou skládání sil
sil stejných či opačných směrů
Tematický celek - Těžiště tělesa
určí pokusně těžiště tělesa a vysvětlí fakt, že poloha
těžiště závisí na rozložení látky v tělese

těžiště tělesa
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6. ročník

Tematický celek - Fyzikální veličiny
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
rozpozná veličiny – délka, hmotnost, objem, hustota,
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa teplota a čas
F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici

měření délky

určování hmotnosti
měření objemu
určování hustoty látek
měření teploty
teplotní roztažnost
měření času
dokáže tyto veličiny změřit vhodně zvolenými měřidly
měření délky
určování hmotnosti
měření objemu
určování hustoty látek
měření teploty
měření času
uvádí jednotky těchto fyzikálních veličin
určování hmotnosti
měření objemu
určování hustoty látek
měření teploty
měření času
používá násobky a díly jednotek FV a převádí je
měření délky
určování hmotnosti
měření objemu
určování hustoty látek
měření teploty
měření času
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, využívá s porozuměním vztah mezi hustou, hmotností a určování hmotnosti
hmotností a objemem při řešení praktických problémů objemem při řešení praktických problémů
určování hustoty látek
vyhledává hustoty látek v MFCht
určování hustoty látek
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F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
Tematický celek - Magnetické pole trvalého magnetu
F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní

6. ročník
posoudí, jak se změní délka či objem tělesa při dané
změně jeho teploty

teplotní roztažnost

ověří existenci magnetického pole v daném místě a
charakterizuje magnetickou sílu

magnetické pole trvalého magnetu

uvádí magnetické póly magnetu

magnetické pole trvalého magnetu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost. Pozoruje své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledává a pozoruje probírané jevy ve svém blízkém okolí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák spolupracuje při skupinových projektech či práci ve skupinách při pozorování, práci v laboratoři. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si buduje hlubší vztah ke všem formám života kolem nás a životu jako takovému. Váží si života i sebe sama.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Žák určuje základní podmínky nutné pro existenci života na této planetě, i co by se mohlo stát při narušení těchto podmínek a jak je udržet.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se chová v úctě k životnímu prostředí, v němž žije. Vnímá kladné i záporné vlivy lidské činnosti na prostředí planety Země.
Fyzika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 7. ročník
--> Informatika - 7. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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RVP výstupy
Tematický celek - Pohyb těles
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

7. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo

objasní klid a pohyb těles

pohyb a klid

rozezná pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, otáčivý a
posuvný, přímočarý a křivočarý
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a používá vztah v = s:t, převádí jednotky rychlosti
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
graficky znázorňuje rychlost a dráhu pohybu

rozdělení pohybů
rychlost, její jednotky a výpočet rychlosti a dráhy

rychlost, její jednotky a výpočet rychlosti a dráhy

Tematický celek - Světelné jevy
F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve charakterizuje zdroj světla
světlo
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
přímočaré šíření světla
světla při řešení problémů a úloh
objasní vznik stínu za tělesem, zatmění Slunce a Měsíce světlo
charakterizuje zákon odrazu světla a aplikuje jej na
zobrazení předmětu rovinným a kulovým zrcadlem
F-9-6-06 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou uvádí rychlost světla
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
vysvětlí lom světla ke kolmici a od kolmice
aplikuje lom světla při objasnění principu zobrazení
předmětu čočkou

odraz světla
zrcadla
lom světla
světlo

lom světla

rozliší spojku a rozptylku

lom světla
čočky
čočky

rozliší krátkozrakost a dalekozrakost oka

čočky
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7. ročník
uvádí základní optické přístroje

Tematický celek - Vlastnosti látek
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí

optické přístroje

znázorní složení atomu, uvede elektrické náboje částic a model atomu
posoudí jejich přitažlivost nebo odpudivost
popíše vznik iontu, molekulu

model atomu

popíše rozdíly mezi částicovým složením látek pevných, vlastnosti pevných látek
kapalných a plynných a vlastnosti, které z toho vyplývají vlastnosti kapalných látek
vlastnosti plynných látek
vysvětlí neustálý neuspořádaný pohyb částic
vlastnosti pevných látek
vlastnosti kapalných látek
vlastnosti plynných látek
Tematický celek - Kapaliny a plyny
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů

definuje tlakovou sílu, uvádí jednotky tlaku, používá
vzorec p=F:S

tlak, tlaková síla

aplikuje poznatky o tlaku na příklady z praxe

tlak v kapalinách

vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním
používá vztah p=hρg k řešení problémů a úloh
objasní podstatu Pascalova zákona a používá ho k
vysvětlení funkce hydraulického zařízení
vysvětlí vznik vztlakové síly a podstatu Archimédova
zákona a využívá jej při řešení úloh

tlak v kapalinách
Pascalův zákon

vysvětlí vznik atmosférického tlaku

vztlaková síla v kapalinách
plování, vznášení se a potápění těles v kapalinách
tlak v plynech

objasní podstatu Torricelliho pokusu

tlak v plynech

rozliší podtlak a přetlak

tlak v plynech
tlak plynu v uzavřené nádobě
tlak v plynech

uvádí přístroje na měření atmosférického tlaku
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7. ročník
tlak plynu v uzavřené nádobě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Žák určuje základní podmínky nutné pro existenci života na této planetě, i co by se mohlo stát při narušení těchto podmínek a jak je udržet.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se chová v úctě k životnímu prostředí, v němž žije. Vnímá kladné i záporné vlivy lidské činnosti na prostředí planety Země.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si buduje hlubší vztah ke všem formám života kolem nás a životu jako takovému. Váží si života i sebe sama.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák spolupracuje při skupinových projektech či práci ve skupinách při pozorování, práci v laboratoři. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost. Pozoruje své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledává a pozoruje probírané jevy ve svém blízkém okolí.
Fyzika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Chemie - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Matematika - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Energie
F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, pozoruje dráhové účinky síly
vykonanou prací a časem
objasní podstatu práce

Učivo
práce
práce
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8. ročník
charakterizuje fyzikální veličinu práce a uvede vztah W =
F.s
charakterizuje fyzikální veličinu výkon a uvede vztahy
pro její výpočet
uvede hlavní jednotku práce a výkonu a převádí je na
jejich násobky
řeší úlohy na výpočet práce a výkonu
rozliší pohybovou a polohovou energii a na čem závisí
charakterizuje účinnost a dokáže ji v jednoduchých
případech vypočítat
objasní zdroje energie – obnovitelné a neobnovitelné

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
Tematický celek - Jaderná energie

výkon
výkon
práce
výkon
práce
výkon
práce
energie, mechanická energie
účinnost
energie v denním životě

uvádí možnosti přispívání k nižší spotřebě energie

energie v denním životě

zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí

energie v denním životě

charakterizuje jadernou energii

radioaktivita
štěpení jader atomů
popíše radionuklidy
radioaktivita
štěpení jader atomů
vysvětlí, co je jaderné záření a jak je možné se před ním jak pracuje jaderná elektrárna
chránit
vysvětlí štěpení jader atomu, řetězovou reakci a
jak pracuje jaderná elektrárna
vyjmenuje hlavní části jaderné elektrárny
posoudí nepříznivé vlivy výroby elektrické energie v
výroba a přenos elektrické energie
tepelných elektrárnách na životní prostředí
porovná získané poznatky o jaderné elektrárně se
využití jaderné energie
skutečností
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Tematický celek - Elektřina a magnetismus
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

8. ročník
charakterizuje fyzikální veličinu elektrický náboj a uvádí elektrický náboj
její jednotku
vyjmenuje částice s kladným a záporným nábojem
elektrování těles
objasní přechod elektronů mezi tělesy při elektrování
těles
určuje elektrický stav pomocí elektroskopu

elektrování těles
elektrování těles

popíše vzájemné působení zelektrovaných těles –
elektrování těles
přitahování, odpuzování
charakterizuje elektrické pole, popíše jej pomocí siločar elektrické pole
uvede fyzikální veličinu napětí, její hlavní jednotku, její
díly a násobky a převádí je
měří stejnosměrné napětí voltmetrem
vysvětlí podstatu galvanického článku a baterie
uvede fyzikální veličinu elektrický proud, její díly a
násobky, převádí je, měří stejnosměrný proud
ampérmetrem
obecně charakterizuje elektrický proud jako usměrněný
pohyb volných nabitých částic
sestaví jednoduchý i rozvětvený el. obvod podle
schématu a naopak

elektrické napětí
chemické zdroje elektrického napětí
elektrický proud
elektrické napětí
elektrický proud
elektrické napětí
elektrický proud

elektrický proud

znázornění jednotlivých zapojení
různá elektrická zapojení
určí výsledné napětí, proud vodičů spojených za sebou i různá elektrická zapojení
vedle sebe
popíše elektrický odpor jako vlastnost vodičů i součástí odpor vodiče
elektrického obvodu
uvádí fyzikální veličinu elektrický odpor, její hlavní
odpor vodiče
jednotku, některé její násobky a převádí je

193

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Fyzika

8. ročník
uvádí závislost odporu vodiče na jeho vlastnostech

objasní Ohmův zákon pro kovy, užívá jej při řešení úloh

popíše funkci pojistky a jističe a manipulaci s nimi
zdůvodní účinky el. proudu

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

elektrický odpor
ochrana elektrických obvodů před zkratem a
přetížením
elektrický odpor
Ohmův zákon
odpor vodiče
ochrana elektrických obvodů před zkratem a
přetížením
příkon a práce el. proudu

charakterizuje příkon spotřebiče a práci el. proudu,
jejich jednotky a vztahy mezi nimi používá při řešení
úloh
uvádí magnetické póly cívky s proudem, popíše
elektromagnet a jeho využití
objasní podstatu elektromagnetické indukce

příkon a práce el. proudu

charakterizuje střídavý proud a princip jeho vzniku

střídavý proud

určí podstatu stavby transformátoru a užívá vztahu
mezi počtem závitů na cívkách a napětím na nich při
řešení problémů a úloh
uvede hlavní složky soustavy výroby a přenosu
elektrické energie
objasní a dodržuje pravidla bezpečné práce s el.
zařízeními
rozliší pokusně vodič od izolantu

transformátor

rozliší vodiče a nevodiče

vodiče a nevodiče el. proudu
vodivost polovodičů
vodivost polovodičů

charakterizuje vodivost kapalin a plynů

elektromagnetická indukce
elektromagnet

výroba a přenos elektrické energie
bezpečnost při práci s elektrickými zařízeními
vodivost polovodičů
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8. ročník
charakterizuje vodivost polovodičů, vyjmenuje typy
vodivost polovodičů
polovodičů, charakterizuje P-N přechod v polovodičové
diodě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Žák určuje základní podmínky nutné pro existenci života na této planetě, i co by se mohlo stát při narušení těchto podmínek a jak je udržet.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se chová v úctě k životnímu prostředí, v němž žije. Vnímá kladné i záporné vlivy lidské činnosti na prostředí planety Země.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si buduje hlubší vztah ke všem formám života kolem nás a životu jako takovému. Váží si života i sebe sama.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák spolupracuje při skupinových projektech či práci ve skupinách při pozorování, práci v laboratoři. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost. Pozoruje své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledává a pozoruje probírané jevy ve svém blízkém okolí.
Fyzika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Teplo a energie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Chemie - 9. ročník
--> Matematika - 9. ročník
--> Přírodopis - 9. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Zábavná chemie - 9. ročník
--> Informatika - 9. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

9. ročník
charakterizuje vnitřní energii tělesa

vnitřní energie

porovná vnitřní energii těles, popíše možnosti její
změny a uvede příklady
rozliší pojmy teplota a teplo

vnitřní energie

početně určí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem

teplo
šíření tepla
šíření tepla

popíše formy tepelné výměny a uvede příklady z praxe
vyhledává teploty skupenských přeměn v MFCht
rozpozná a vysvětlí jednotlivé skupenské přeměny a
uvede praktické příklady
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí
Tematický celek - Akustika
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku

teplo

změny skupenství
vznik a šíření zvuku
změny skupenství
energie a životní prostředí

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku

vznik a šíření zvuku

popíše vznik a šíření zvuku v prostředí

vznik a šíření zvuku

určí závislost šíření zvuku na druhu prostředí a teplotě

rychlost zvuku

popíše tón, jeho výšku a barvu

tón a jeho kmitočet

vysvětlí rozdíl mezi tónem a hlukem

tón a jeho kmitočet

definuje odraz zvuku a objasní vznik ozvěny a dozvuku

odraz zvuku

porovnává infrazvuk a ultrazvuk z hlediska frekvence a
jejich využití v praxi

hlasitost zvuku
hlasitost zvuku
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Fyzika
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

Tematický celek - Vesmír
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet

9. ročník
posoudí možnosti zmenšení vlivu nadměrného hluku na zvuk a hudba
životní prostředí
zná principy hudebních nástrojů a přenosu zvuku
zvuk a hudba
pomocí elektroniky
popíše Sluneční soustavu a pohyb vesmírných těles

Sluneční soustava

popíše hlavní části Sluneční soustavy (planety, měsíce,
planetky, komety, meteoroidy)
objasní děje na Slunci

Sluneční soustava

vysvětlí střídání dne a noci, ročních období a vznik
měsíčních fází

Sluneční soustava

Sluneční soustava

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Žák určuje základní podmínky nutné pro existenci života na této planetě, i co by se mohlo stát při narušení těchto podmínek a jak je udržet.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se chová v úctě k životnímu prostředí, v němž žije. Vnímá kladné i záporné vlivy lidské činnosti na prostředí planety Země.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si buduje hlubší vztah ke všem formám života kolem nás a životu jako takovému. Váží si života i sebe sama.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák spolupracuje při skupinových projektech či práci ve skupinách při pozorování, práci v laboratoři. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost. Pozoruje své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledává a pozoruje probírané jevy ve svém blízkém okolí.
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5.12 Chemie
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4

Chemie

Člověk a příroda
Vyučovací předmět chemie patří spolu s fyzikou, přírodopisem a zeměpisem do vzdělávací oblasti Člověk a
příroda. Svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět
zákonitostem přírodních procesů a poznávání přírody jako systému. Umožňuje také chápat důležitost a
nutnost udržovat přírodní rovnováhu. Zvláště významný fakt je, že při studiu specifickými poznávacími
metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti objektivně a
spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty
ústně i písemně interpretovat. Velmi důležité je i učit se rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a
vztahy mezi nimi, klást si otázky (jak?, proč?, co se stane, jestliže?), hledat na ně odpovědi a vysvětlovat
pozorované jevy.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Učivu chemie je věnováno v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách. Při práci je uplatňován diferencovaný přístup
předmětu (specifické informace o předmětu k dětem s SPU. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaní žáci jsou úkolování
důležité pro jeho realizaci)
z nadstavbového (rozšiřujícího) učiva, ať už formou referátů, seminárních prací navíc nebo účastí v soutěžích.
K vyučovacím metodám a formám práce patří zejména práce s učebnicí, s pracovními listy, řešení
přiměřených úkolů do sešitů, zpracování poznatků z exkurzí do výrobních procesů. Nedílnou součástí výuky
je i projektové vyučování.
Integrace předmětů
• Chemie
Mezipředmětové vztahy

•
•
•

Matematika
Matematika na přijímačky
Hrátky s matematikou
Kompetence k učení:
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Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Chemie
Žák poznává různá odvětví chemie a má ochotu se o ně dále zajímat.
Žák v diskusích vyslovuje hypotézy o chemické podstatě studovaných jevů a využití poznatků k rozšiřování
vlastního poznávacího potenciálu.
Žák vyhledává v různých pramenech potřebné informace týkající se chemických problémů a využívá
je efektivně k dalšímu studiu.
Žák rozvíjí logické i abstraktní myšlení.
Žák poznává souvislosti chemického zkoumání s ostatními, v první řadě přírodovědně zaměřenými
předměty.
Kompetence k řešení problémů:
Žák dovede jednoznačně formulovat problém, na který narazí při chemickém vzdělávání.
Žák používá metody, informace nebo nástroje k řešení chemických problémů.
Žák využívá získaných vědomostí a dovedností v chemických soutěžích (např. chemická olympiáda, Mladý
chemik).
Kompetence komunikativní:
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu.
Žák se učí aplikovat získaná pravidla a prakticky je využívat.
Žák se seznamuje s mluvnickými a literárními termíny, které mají spojitost s probíraným učivem.
Žák pracuje s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a dalšími zdroji.
Žák pracuje s chybou a hodnotí vlastní výsledky učení.
Kompetence sociální a personální:
Žák plní úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat.
Žák vede smysluplnou diskusi.
Žák se učí respektovat názory jiných.
Kompetence pracovní:
Žák plní pravidelně zadané pracovní úkoly.
Žák hodnotí svoji práci i práci ostatních.
Ve vzdělávacím oboru chemie směřujeme výuku specificky k řešení problémů a zdůvodňování správného
jednání v praktických situacích, vysvětlování chemických jevů, zdůvodňování vyvozených závěrů a
využívání získaných poznatků k rozvíjení odpovědných občanských postojů, získávání a upevňování
dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc
při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami.
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Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Chemie
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Chemie
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 8. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
--> Fyzika - 9. ročník
--> Živá příroda - 7. ročník

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

RVP výstupy
Tematický celek - Bezpečnost práce
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými dovede poskytnout první pomoc
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
pamatuje si tel. číslo záchranné služby, umí přivolat
pomoc

Učivo
zásady bezpečné práce – ve školní pracovně
(laboratoři) i v běžném životě
nebezpečné látky a přípravky
zásady bezpečné práce – ve školní pracovně
(laboratoři) i v běžném životě
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Tematický celek - Vlastnosti látek
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

8. ročník
dodržuje zásady bezpečné práce

zásady bezpečné práce – ve školní pracovně
(laboratoři) i v běžném životě
nebezpečné látky a přípravky
mimořádné události - havárie chemických provozů,
úniky nebezpečných látek

zařadí chemii mezi přírodní vědy
uvede, čím se chemie zabývá

co je chemie
co je chemie

rozliší fyzikální tělesa a látky

vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek
uvede příklady chemického a fyzikálního děje
vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek
rozpozná skupenství látek a jejich změny (tání, tuhnutí, vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a
vypařování, zkapalnění, sublimace)
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek
uvede základní fyzikální a chemické vlastnosti látek
vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek
Tematický celek - Směsi
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

rozliší různorodé a stejnorodé směsi

rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, dým, mlha), uvede
příklady z běžného života
uvede příklady pevné, kapalné a plynné stejnorodé
směsi
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky vyjmenuje procentový obsah hlavních složek vzduchu
roztok daného složení

směsi – různorodé, stejnorodé roztoky, oddělování
složek směsí (usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace)
směsi – různorodé, stejnorodé roztoky, oddělování
složek směsí (usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace)
směsi – různorodé, stejnorodé roztoky, oddělování
složek směsí (usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace)
složení roztoků
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8. ročník
připraví chemický roztok, spočítá jeho složení

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi

Tematický celek - Voda, vzduch
CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování
vody a vzduchu

uvádí princip, postup a užití v praxi metody oddělování směsi – různorodé, stejnorodé roztoky, oddělování
složek směsí – usazování, filtrace, destilace, krystalizace složek směsí (usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace)
filtruje ve školních podmínkách
směsi – různorodé, stejnorodé roztoky, oddělování
složek směsí (usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace)
volí vhodný postup k oddělování složek směsí
směsi – různorodé, stejnorodé roztoky, oddělování
složek směsí (usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace)
jmenuje hlavní znečišťovatele vody a vzduchu

zná rozdíly mezi jednotlivými druhy vod
Tematický celek - Částicové složení látek
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech

složení roztoků

orientuje se v pojmech - atomové jádro, elektronový
obal, proton, neutron, elektron, valenční elektron,
valenční vrstva, protonové číslo

Tematický celek - Periodická soustava prvků
CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě
správně používá značky a názvy vybraných chemických
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a prvků
usuzuje na jejich možné vlastnosti
s pomocí PSP přiřazuje protonové číslo prvku a naopak

voda – destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody,
čistota vody
vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva
voda – destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody,
čistota vody
částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové
jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho
změny v chemických reakcích, elektrony
prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných
prvků, skupiny a periody v periodické soustavě
chemických prvků, protonové číslo
částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové
jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho
změny v chemických reakcích, elektrony
prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných
prvků, skupiny a periody v periodické soustavě
chemických prvků, protonové číslo
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8. ročník
objasňuje princip uspořádání prvků v PSP

prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných
prvků, skupiny a periody v periodické soustavě
chemických prvků, protonové číslo
vysvětluje rozdíl mezi prvkem a sloučeninou, rozdíl mezi částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové
atomem a molekulou
jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho
změny v chemických reakcích, elektrony
chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví
jednoduchých anorganických a organických sloučenin
objasňuje pojem elektronegativita
částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové
jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho
změny v chemických reakcích, elektrony
prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných
prvků, skupiny a periody v periodické soustavě
chemických prvků, protonové číslo
určí vazbu polární, nepolární, iontovou
chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví
jednoduchých anorganických a organických sloučenin
Tematický celek - Chemické reakce
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických určí v chemických rovnicích reaktanty a produkty, uvede
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických příklady chemických reakcí
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
definuje význam symbolů v chemické rovnici

zapisuje slovně popsaný chemický děj chemickou
rovnicí

formuluje zákon zachování hmotnosti

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice
klasifikace chemických reakcí – slučování,
neutralizace, reakce exotermní a endotermní
rychlost chemických reakcí
chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice
klasifikace chemických reakcí – slučování,
neutralizace, reakce exotermní a endotermní
chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice
klasifikace chemických reakcí – slučování,
neutralizace, reakce exotermní a endotermní
chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice
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Tematický celek - Rychlost chemických reakcí
CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu

8. ročník
řeší jednoduchou rovnici

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice
klasifikace chemických reakcí – slučování,
neutralizace, reakce exotermní a endotermní

zná faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

rychlost chemických reakcí
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich
nebezpečnému průběhu

Tematický celek - Chemické sloučeniny, vzorce, vlastnosti
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
uvede příklady a vzorce oxidů a halogenidů, kyselin,
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí hydroxidů a solí, jejich vlastnosti a využití
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
zná postup ředění kyselin

demonstruje ošetření při poleptání

uvede zásady bezpečné práce s kyselinami a zásadami,

vysvětluje pojem zásada

orientuje se v pravidlech názvosloví hydroxidů

posoudí vliv chemikálií na životní prostředí

oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů

kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků,
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky
významných kyselin a hydroxidů
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků,
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky
významných kyselin a hydroxidů
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků,
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky
významných kyselin a hydroxidů
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků,
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky
významných kyselin a hydroxidů
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků,
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky
významných kyselin a hydroxidů
oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů
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8. ročník
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků,
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky
významných kyselin a hydroxidů
soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití
vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a
použití vybraných prakticky významných halogenidů

Tematický celek - Kyselost a zásaditost roztoků
CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

orientuje se na stupnici pH

pH roztoků

uvede rozmezí pH kyselin a zásad

pH roztoků

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost. Pozoruje své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledává a pozoruje probírané jevy ve svém blízkém okolí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák spolupracuje při skupinových projektech či práci ve skupinách při pozorování, práci v chemické laboratoři. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo
ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si buduje hlubší vztah ke všem formám života kolem nás a životu jako takovému. Váží si života i sebe sama.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Žák vnímá základní podmínky nutné pro existenci života na této planetě, i co by se mohlo stát při narušení těchto podmínek a jak je udržet.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se chová v úctě k životnímu k prostředí, v němž žije. Vnímá kladné i záporné vlivy lidské činnosti na prostředí planety Země.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák vnímá fungování ekosystémů a jaký vliv může mít narušení rovnováhy v těchto ekosystémech lidskou činností.
Chemie
Mezipředmětové vztahy

9. ročník

•

--> Fyzika - 9. ročník
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Chemie

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Uhlovodíky
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 9. ročník
--> Matematika - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Zábavná chemie - 9. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vyjmenuje homologickou řadu uhlovodíků C1 – C10

rozliší pojmy alkan, alken, alkyn, aren

uvede vzorec a význam základních uhlovodíků

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
zná zdroje uhlovodíků
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
chápe význam fosilních paliv
Tematický celek - Deriváty uhlovodíků
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

Učivo
uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických
uhlovodíků
uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických
uhlovodíků
uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických
uhlovodíků
paliva - -ropa, uhlí zemní plyn, průmyslově vyráběná
paliva
paliva - -ropa, uhlí zemní plyn, průmyslově vyráběná
paliva

uvede vzorec a vlastnosti halogenderivátů

deriváty uhlovodíků – příklady v praxi

uvede význam aminoderivátů a nitroderivátů

deriváty uhlovodíků – příklady v praxi

uvede vzorec a význam alkoholů

deriváty uhlovodíků – příklady v praxi
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Tematický celek - Přírodní látky
CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

9. ročník
uvede vzorec a význam karbonylových sloučenin

deriváty uhlovodíků – příklady v praxi

uvede vzorec a význam karboxylových kyselin

deriváty uhlovodíků – příklady v praxi

uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a
vitaminů
uvede zdroj a význam základních vitaminů

přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí
bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v lidském těle
přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí
bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v lidském těle
přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí
bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v lidském těle

formuluje zásady zdravé výživy
Tematický celek - Chemické látky ve službách lidí
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka

dodržuje pravidla bezpečné práce s chemickými látkami hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
běžně užívanými v domácnosti
nebezpečné chemické látky v domácnosti
chápe vliv látek používaných v domácnosti na životní
prostředí

nebezpečné chemické látky v domácnosti
detergenty, pesticidy a insekticidy
vliv chemických látek na životní prostředí
plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití,
likvidace
Tematický celek - Chemie a životní prostředí
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných uvádí rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi zdroji energie
chápe nutnost recyklace surovin

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů chápe vznik a likvidaci požárů
na řešení modelových situací z praxe

paliva - -ropa, uhlí zemní plyn, průmyslově vyráběná
paliva
chemický průmysl v ČR -výrobky, rizika v souvislosti s
životním prostředím
recyklace surovin
hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
hasicí přístroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák vnímá fungování ekosystémů a jaký vliv může mít narušení rovnováhy v těchto ekosystémech lidskou činností.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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9. ročník

Žák se chová v úctě k životnímu k prostředí, v němž žije. Vnímá kladné i záporné vlivy lidské činnosti na prostředí planety Země.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Žák vnímá základní podmínky nutné pro existenci života na této planetě, i co by se mohlo stát při narušení těchto podmínek a jak je udržet.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si buduje hlubší vztah ke všem formám života kolem nás a životu jako takovému. Váží si života i sebe sama.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák spolupracuje při skupinových projektech či práci ve skupinách při pozorování, práci v chemické laboratoři. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo
ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost. Pozoruje své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledává a pozoruje probírané jevy ve svém blízkém okolí.

5.13 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

6

Přírodopis
Člověk a příroda
Vyučovací předmět přírodopis patří spolu s fyzikou, chemií a zeměpisem do vzdělávací oblasti Člověk a
příroda. Žáci zde lépe poznají fungování živých organismů i vlastního těla. Poznávání probíhá jak na
teoretické, tak na praktické úrovni s využitím školního pozemku i Prokopského údolí. Ústřední myšlenkou
je úcta k nejcennější hodnotě, a to k životu.
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Název předmětu
Přírodopis
Obsahové, časové a organizační vymezení
K výuce je využívána odborná pracovna přírodopisu a kmenové třídy, dále i školní pozemek a Prokopské
předmětu (specifické informace o předmětu údolí. Přírodopis je vyučován v 6. - 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní
důležité pro jeho realizaci)
časové dotace.
Předmět navazuje na znalosti z přírodovědy z 5. třídy a tyto znalosti dále rozšiřuje a prohlubuje. V 6. třídě
se žáci blíže seznámí se vznikem planety Země a vznikem života na ní. Poznají provázanost živé i neživé
přírody, začnou se blíže seznamovat s mikroskopem a světem, který mikroskop pomáhá pozorovat.
Podívají se na zvláštní a velmi hojné skupiny bakterií, hub, řas a bezobratlých živočichů s důrazem na ty
druhy, se kterými se mohou žáci běžněji setkat. Seznámí se s riziky, které někteří tito živočichové a
organismy mohou způsobit stejně jako s tím, jak se těmto rizikům snadno vyhnout.
V 1. pololetí 7. třídy se dále seznamují s většinou skupin obratlovců - živočichy, kteří jsou pro mnohé i
domácími mazlíčky. Opět je kladen důraz na poznání druhů běžně se vyskytujících v jejich bezprostředním
okolí i území ČR jako takové. Ale ani zvláštní a exotické druhy jiných světadílů nezůstanou opomenuty.
Druhé pololetí je pak věnováno botanice, bližšímu poznávání rostlin a jejich velikého významu nejen pro
člověka. Žáci se blíže seznámí se stavbou rostlinného těla a s funkcemi a využitím jednotlivých částí rostlin.
V rámci 8. třídy se přírodopis věnuje savcům a člověku. Žáci poznávají teoreticky i prakticky fungování
svého vlastního těla, správnou péči o něj a možná onemocnění a rizika, která mohou nastat. Klade se důraz
na rozumné nakládání s vlastním zdravím i zdravím lidí okolo nás. Žáci jsou postupně seznamování i s
fungováním pohlavní soustavy, správnou prevencí a možnými dopady pohlavního styku.
V 9. třídě je přírodopis zaměřený na neživou část přírody. Žáci jsou blíže seznámeni s procesy měnícími
vzhled jejich okolí, ale i planety jako takové. Dostávají informace o různých živelných pohromách, jak
vznikají a jak se při nich správně chovat. Poznávají nejběžnější druhy minerálů a hornin, zejména ty, se
kterými se mohou potkat téměř denně. Řeší se dopad lidských aktivit na přírodu a jak by negativní dopady
mohly být zmírněny nebo naopak jak pozitivní dopady ještě umocněny.
Předmět je vyučován formou přímého výkladu, pozorování živých a neživých přírodnin, práce ve dvojicích a
skupinách a venkovních vycházek.
Integrace předmětů
• Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•

Žijeme prakticky
Matematika
Matematika na přijímačky
Hrátky s matematikou
Kompetence k učení:
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Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Přírodopis
Žák poznává různé obory přírodopisu a má ochotu se o ně dále zajímat.
Žák v diskusích vyslovuje hypotézy o přírodní podstatě studovaných jevů a využití poznatků k rozšiřování
vlastního poznávacího potenciálu.
Žák vyhledává v různých pramenech potřebné informace týkající se problémů v přírodě a využívá
jeefektivně k dalšímu studiu.
Žák rozvíjí logické i abstraktní myšlení.
Žák poznává souvislosti přírodopisného zkoumání s ostatními, v první řadě přírodovědně zaměřenými
předměty.
Kompetence k řešení problémů:
Žák dovede jednoznačně formulovat problém, na který narazí při přírodopisném vzdělávání.
Žák používá metody, informace a nástroje k řešení přírodopisných problémů.
Žák využívá získaných vědomostí a dovedností v přírodovědných soutěžích.
Kompetence komunikativní:
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu.
Žák se učí aplikovat získaná pravidla a prakticky je využívat.
Žák pracuje s chybou a hodnotí vlastní výsledky učení.
Žák vede smysluplnou diskusi.
Kompetence sociální a personální:
Žák plní úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat.
Žák se učí respektovat názory jiných.
Kompetence pracovní:
Žák při praktických cvičeních zdokonaluje jemnou motorickou práci, poznává a dodržují pravidla
bezpečnosti práce.
Žák se seznamuje s různými pracovními postupy.
Žák se učí základům systematické a pečlivé práce i jejímu zhodnocení.
Kompetence digitální:
Žák dovede smysluplně a obezřetně používat digitální technologii, počítačové a mobilní aplikace s cílem
využít tyto dovednosti nejen v přírodopise.
Žák tvoří prezentace, vyhledává data a informace na internetu a učí se využívat různé aplikace pro určování
živočichů, rostlin i hub.

210

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Přírodopis
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Vznik a vývoj Země a života
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 6. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
--> Živá příroda - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník

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

Učivo

vyjmenuje základní podmínky života na naší planetě

vznik Země a života na Zemi
projevy života
popíše základní potravní řetězce, vztahy mezi organismy vztahy mezi organismy
a uvede příklady z našeho prostředí
přírodní společenstva
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Přírodopis

6. ročník

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

popíše fungování ekosystémů a vliv lidské činnosti na
rovnováhu v těchto ekosystémech

projevy života
vztahy mezi organismy

Tematický celek - Viry a bakterie
P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka

vysvětlí význam sinic a bakterií pro člověka a přírodu

rozdělí nejběžnější onemocnění mezi virová a
bakteriální

řasy
bakterie a sinice - význam
virová onemocnění
bakteriální onemocnění
viry - zástupci
bakterie - zástupci

uvede nejběžnější druhy jedlých a jedovatých hub ČR

houby

vysvětlí princip a význam fotosyntézy

řasy

popíše rizika vybraných virových a bakteriálních
onemocnění

Tematický celek - Houby
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
Tematický celek - Nižní rostliny
P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
Tematický celek - Bezobratlí živočichové
P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém
životě
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi

uvede výhody a nevýhody pohlavního a nepohlavního bezobratlí
rozmnožování
vysvětlí vliv přenosu dědičné informace z rodičů na
projevy života
potomky
uvede funkci hlavních orgánových soustav bezobratlých bezobratlí - orgánové soustavy
živočichů
popíše rozdíl mezi vnitřní a vnější kostrou

bezobratlí - kosterní soustava

pozná a zařadí do vyšších taxonomických skupin
nejběžnější druhy bezobratlých živočichů ČR

bezobratlí - charakteristika základních skupin

zařadí vybrané živočichy do prostředí, v němž se
vyskytují

přírodní společenstva
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Přírodopis
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí

6. ročník
pomocí přímého pozorování popíše typické chování
vybraných druhů živočichů

bezobratlí - charakteristika základních skupin

popíše základní rozdíly mezi vybranými skupinami
živočichů
porovná rozdíly ve způsobu života různých živočichů
podle prostředí, ve kterém žijí

bezobratlí
přírodní společenstva

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák vyhledává a pozoruje probírané jevy na organismech ve svém okolí. S využitím internetu či určovacích klíčů pozná a zařadí do vyšších taxonomických skupin
nejběžnější druhy bezobratlých živočichů ČR.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Žák vyjmenuje základní podmínky života na naší planetě a jejich možné ohrožení.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák pozoruje vztahy mezi organismy a uvede příklady z našeho prostředí, kladné i záporné vlivy lidské činnosti na prostředí planety Země.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák vnímá fungování ekosystémů a jaký vliv může mít lidská činnost na rovnováhu v těchto ekosystémech.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
rozdělí nejběžnější onemocnění mezi virová a bakteriální
vyjmenuje základní podmínky života na naší planetě

-->

Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Životní styl -> 6. ročník -> uvádí možné způsoby prevence proti
onemocněním
Zeměpis -> 6. ročník -> zhodnotí působení Slunce a Měsíce na
planetu Zemi

7. ročník

•
•

--> Zeměpis - 7. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
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Přírodopis

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Strunatci
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Živá příroda - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
charakterizuje základní znaky vybraných skupin
strunatců

porovná jednotlivé orgánové soustavy živočichů a
uvede jejich funkce
určí podle obrázků či při pozorování v přírodě vybrané
druhy obratlovců ČR

zařadí do vyšších taxonomických skupin běžné druhy
obratlovců
Tematický celek - Botanika
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům

popíše stavbu těla rostlin

Učivo
kruhoústí
paryby
ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
strunatci - charakteristika skupiny
kruhoústí - zástupci
ryby - zástupci
obojživelníci - zástupci
plazi - zástupci
ptáci - zástupci
strunatci - systematika

botanika
výtrusné rostliny
nahosemenné rostliny
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Přírodopis

P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin

7. ročník
krytosemenné rostliny
vysvětlí základní funkce jednotlivých rostlinných orgánů botanika
a jejich význam pro rostlinu
krytosemenné rostliny
uvede příklady využití různých částí rostlin člověkem
botanika
Rostlinné orgány - kořen, stonek, list, plod
porovná nároky různých druhů rostlin na prostředí
vysvětlí princip fotosyntézy
popíše fungování a vztahy v lesních ekosystémech
vysvětlí význam rostlin pro člověka a přírodu

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny
určí vybrané druhy rostlin pomocí botanického klíče,
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů atlasu, internetové či mobilní aplikace
a atlasů
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

botanika
krytosemenné rostliny
fotosyntéza
rostlinné orgány - list
botanika
výtrusné rostliny
krytosemenné rostliny - plod
nahosemenné rostliny - stonek
výtrusné rostliny - zástupci

nahosemenné rostliny - zástupci
krytosemenné rostliny - zástupci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák vnímá fungování ekosystémů a jaký vliv může mít narušení rovnováhy v těchto ekosystémech lidskou činností.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák porovná nároky různých druhů rostlin na prostředí a jejich vztah k člověku, význam pro člověka.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák popíše stavbu těla rostlin, aplikuje získané poznatky na jejich určení a rozpoznání základních druhů naší květeny.
Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•

--> Chemie - 8. ročník
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Přírodopis

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 8. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník

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

RVP výstupy
Tematický celek - Savci
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních uvede typické znaky savců
fylogeneze člověka
rozdělí vývojové změny člověka mezi proces hominizace
a sapientace
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až do stáří

Tematický celek - Biologie člověka
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy

Učivo
savci

popíše princip pohlavního rozmnožování

savci - změny stavby kostry
placentálové - rozvoj mozkovny
evoluce člověka
savci
vačnatci
placentálové
rozmnožování

popíše problematiku pytláctví

savci

rozpozná a popíše jednotlivé orgánové soustavy

kostra a svaly lidského těla
oběhová soustava
dýchací soustava
trávicí soustava
vylučovací soustava
nervová soustava

charakterizuje vybrané skupiny savců
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Přírodopis

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

8. ročník
mízní soustava
smysly
pohlavní soustava
uvede funkci životně důležitých orgánových soustav
oběhová soustava - srdce
dýchací soustava - plíce
trávicí soustava - játra
nervová soustava - mozek a mícha
popíše složení a funkci krve
oběhová soustava - krev a krevní elementy
dýchací soustava - transport plynů krví
mízní soustava - imunita (bílé krvinky, destičky)
vyjmenuje závažná onemocnění lidského těla a možnou soustavy lidského těla - závažná a běžná onemocnění
prevenci
mízní soustava - imunitní systém

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák popíše u vybraných skupin savců jejich přirozené prostředí a roli, kterou v něm zastávají.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák je uveden do problematiky černého trhu se zvířaty a pytláctvím.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
vyjmenuje závažná onemocnění lidského těla a možnou prevenci
popíše princip pohlavního rozmnožování

<--

Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Životní styl -> 8. ročník -> uvádí možné způsoby prevence proti
onemocněním
Životní styl -> 8. ročník -> rozumí pojmům z oblasti reprodukčního
zdraví a sexuality

9. ročník

•
•

--> Chemie - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník

217

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Přírodopis

Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Fyzika - 9. ročník
--> Zábavná chemie - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník

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

RVP výstupy
Tematický celek - Geologie
P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
popíše vznik vesmíru a planety Země
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
vyjmenuje vnitřní geologické děje
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody

P-9-6-03 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

Učivo
vznik planety Země

pohyby litosférických desek
sopečná činnost
zemětřesení
vrásnění pohoří
popíše rozdíly mezi vnějšími a vnitřními geologickými
geologie
ději
vnitřní geologické děje - pohyby litosférických desek,
sopečná činnost, zemětřesení, vrásnění pohoří
vnější geologické děje - eroze, zvětrávání
vysvětlí, jak se správně zachovat při různých živelných vnitřní geologické děje
katastrofách a porovná míru jejich rizika pro naše území vnější geologické děje

popíše základní vnější činitele a jejich dopad na zemský zvětrávání - fyzikální, biologické, chemické
povrch
eroze - působení vody, větru, ledu
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Přírodopis

9. ročník

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností uvede základní rozdíly mezi horninami a minerály
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
určí vybrané druhy hornin a minerálů

minerály - obecná charakteristika, fyzikální a chemické
vlastnosti
horniny - obecná charakteristika, fyzikální a chemické
vlastnosti
minerály
horniny

Tematický celek - Přírodní zdroje
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí

uvede negativní dopady lidské činnosti na životní
surovinové zdroje
prostředí a možná opatření na zmírnění těchto dopadů ekologie společenstev
charakterizuje základní typy zdrojů energie
surovinové zdroje
neobnovitelné zdroje energie
obnovitelné zdroje energie
uvede klady a zápory neobnovitelných i obnovitelných surovinové zdroje
zdrojů energie
P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence popíše vybrané ekosystémy, jak fungují a jakou roli v
přírodní společenstva
živých a neživých složek ekosystému
nich zaujímají živé a neživé složky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák charakterizuje vybrané ekosystémy, vztahy v nich a jakou roli v nich zaujímá člověk.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák uvede negativní a pozitivní dopady lidské činnosti na životní prostředí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák vysvětlí, jak se zachovat při různých živelných katastrofách a porovná míru nebezpečí těchto katastrof pro území ČR.
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5.14 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

6

Zeměpis

Člověk a příroda
Samostatný vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, nachází se ale na
pomezí přírodních a humanitních věd. Žáci jsou zde seznámeni se základními přírodními jevy, které mohou
zažít mnohdy i na vlastní kůži. Učí se vyhledávání dat a informací v atlase i na internetu, orientaci na mapě
a porozumění mezinárodně užívaných značek a symbolů v mapách i atlasech. Jsou jim představeny
jednotlivé geografické regiony světa s důrazem na přírodní a společenské poměry. Jsou jim prezentovány
různé kultury s odlišnými tradicemi pro lepší seznámení s tím, co svět okolo nás nabízí.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Zeměpis disponuje touto časovou dotací:
předmětu (specifické informace o předmětu 6. ročník
2 hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
7. ročník
2 hodiny týdně
8. ročník
1 hodina týdně
9. ročník
1 hodina týdně
Předmět využívá předchozích znalostí z přírodovědy a vlastivědy z 5. třídy a tyto znalosti dále rozšiřuje a
prohlubuje.
V 6. třídě se žáci blíže seznámí se vznikem planety Země a Vesmíru. Poznávají fungování planetárních
pohybů a jejich dopad na naši každodenní činnost. Prohlubuje se práce s mapou, vyhledávání, práce se
zeměpisnou sítí a čtení informací ze školního atlasu. Jsou seznámeni se zákonitostmi fungování vnitřních i
vnějších procesů na naší planetě ovlivňujících dnešní vzhled planety Země. V závěru roku tyto získané
dovednosti aplikují při poznávání prvních regionů - Afriky a Austrálie s Oceánií.
Sedmý ročník je zaměřený na poznávání zbylých regionů světa. Při probírání jsou ve vybraných oblastech
detailněji vysvětleny jevy jako hurikány, monzuny a jejich dopad na člověka. Řeší se aktuální dění v těchto
regionech s ohledem na jejich historický vývoj, který je silně ovlivňuje dodnes. V závěru 7. ročníku se žáci
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Název předmětu

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Zeměpis
blíže seznamují se světadílem, kde žijí - s Evropou.
V rámci 8. třídy se zeměpis zaměřuje na fungování ekonomiky a hospodářství. Řeší se význam a fungování
jednotlivých hospodářských sektorů, jejich význam v lokálním i globálním měřítku. Dále se řeší dopad
lidské činnosti na přírodu, provázanost přírodních společenstev. Řeší se jejich možné ohrožení jako i
potenciální ochrana.
Poslední ročník je věnován detailnímu poznávání naší vlasti. Žáci se podrobněji zaměří na polohu
významných přírodních i sociálních jevů a podívají se na specifika jednotlivých krajů České republiky.
Předmět je vyučován formou přímého výkladu, pozorování živých a neživých přírodnin, práce ve dvojicích a
skupinách a venkovních vycházek.

•
•
•
•
•
•

Zeměpis (Geografie)

Dějepis
Matematika
Hrátky s matematikou
Matematika na přijímačky
Francouzský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák zpracovává úkoly, k nimž vyhledává, sbírá, zpracovává, třídí a hodnotí geografické informace a data.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Žák získané poznatky propojuje se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí.
kompetence žáků
Žák řeší otázky k příčinám různých přírodních procesů, společně hledá řešení a adekvátní odpovědi.
Žák se orientuje na různých mapách, zvládne čtení mapy.
Kompetence k řešení problémů:
Žák hledá shodné a odlišné znaky geografických jevů, procesů, vyvozuje patřičné společné závěry.
Žák pojmenovává podstatné problémy přírodní a společenské sféry a diskutuje o nich se žáky, hledá
vhodné řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
Žák formuluje vlastní názory, využívá dostupné informační a komunikační prostředky.
Žák vede řízený dialog, diskutuje o aktuálním dění ve světě.
Kompetence sociální a personální:
Žák je zodpovědný za výsledky své činnosti, přijímá názory druhých.
Žák hodnotí výsledky činnosti skupin i jednotlivců.
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Název předmětu

Zeměpis
Kompetence občanské:
Žák vnímá nutnost ochrany přírodního prostředí.
Žák je občansky zodpovědný za zachování životního prostředí a udržitelného života pro budoucí generace.
Žák se bezpečné orientuje a pohybuje v terénu a urbanizované krajině, ví, jak se chovat za mimořádných
událostí.
Žák prezentuje fakta a argumenty pro utváření postojů a hodnot, oceňuje krásu přírody, historických i
kulturních objektů, porozumí životu odlišných národů a kultur.
Kompetence pracovní:
Žák bezpečně manipuluje s pomůckami v učebnách i terénní výuce.
Žák má znalosti o existenci moderních komunikačních, dopravních a výrobních technologií, které mají
vztah k orientaci, cestování, k ochraně přírody a životního prostředí.

Způsob hodnocení žáků

Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 6. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Živá příroda - 7. ročník
--> Živá příroda - 6. ročník
Kompetence sociální a personální
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Zeměpis

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické porovnává zobrazení zemského povrchu na glóbu a v
informace a zdroje dat z dostupných kartografických mapách
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
čte a přiměřeně interpretuje informace z různých druhů
plánů a map
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

Tematický celek - Přírodní obraz Země
Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů

Učivo
glóbus

používá základní pojmy kartografie

mapa a její náležitosti
výškopis
kartografie

rozlišuje druhy map podle měřítka a obsahu

mapa a její náležitosti

určuje zeměpisnou polohu na mapách podle údajů
zeměpisné šířky a délky, GPS

zeměpisné souřadnice
GPS a DPZ (dálkový průzkum Země)

popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy

vesmír
planeta Země

zhodnotí důsledky pohybů Země na život člověka

oběh Země okolo Slunce
rotace Země kolem své osy
pohyby Země a Měsíce
roční období
slapové jevy
časová pásma

zhodnotí působení Slunce a Měsíce na planetu Zemi

vysvětlí podstatu a smysl časových pásem na Zemi
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6. ročník
objasní stavbu zemského tělesa, členění litosféry

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní popíše princip pohybu litosférických desek
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších
zhodnotí příčiny a důsledky přírodních katastrof
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
způsobených vnitřními silami na přírodu a život lidí
lidskou společnost
popíše proces působení vnějších přírodních činitelů

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
vyjmenuje a lokalizuje světadíly a oceány
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Tematický celek - Austrálie a Oceánie
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

přírodní obraz Země, stavba zemského tělesa
litosféra
pohyby litosférických desek

zemětřesení a sopečná činnost
vznik pohoří
zvětrávání a eroze
atmosféra
proudění vzdušných hmot
hydrosféra
velký a malý koloběh vody
biosféra
světadíly
světový oceán
polární oblasti

určí geografickou polohu Austrálie a Oceánie, porovná
rozlohu s ostatními světadíly

Austrálie - polohopis
Oceánie - polohopis

pojmenuje významné prvky výškové členitosti reliéfu
Austrálie a Oceánie

Austrálie - polohopis
Oceánie - polohopis

zdůvodní unikátnost přírody v Austrálii a Novém
Zélandu (endemismus)
popíše obyvatelstvo Austrálie a Oceánie

Austrálie a Oceánie - biosféra
Austrálie - obyvatelstvo
Oceánie - obyvatelstvo
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6. ročník
vyhledá členské státy a teritoria Australského svazu a
největší města
zhodnotí hospodářskou úroveň Austrálie a Oceánie

Tematický celek - Afrika
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
určí polohu Afriky v rámci světa a porovná její rozlohu s
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává ostatními světadíly
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
vyjmenuje hlavní přírodní zdroje Afriky
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
popíše podnebí a biomy Afriky
posoudí hospodářskou úroveň

Austrálie a Australský svaz
Austrálie - hospodářství
Oceánie - hospodářství
Afrika - polohopis

Afrika - zemědělství
Afrika - průmysl

Afrika - podnebí
Afrika - hospodářství
regiony Afriky
Afrika - obyvatelstvo a náboženství
koloniální období Afriky

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech vysvětlí pojem kolonialismus
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
zhodnotí historický a současný vývoj Afriky a její možný Afrika - obyvatelstvo a náboženství
budoucí rozvoj
regiony Afriky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost. Pozoruje své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledává a pozoruje probírané jevy ve svém blízkém okolí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák spolupracuje při skupinových projektech. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si buduje hlubší vztah k dění na Zemi a životu jako takovému. Váží si života i sebe sama.
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Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
zhodnotí působení Slunce a Měsíce na planetu Zemi

Závislost
<--

Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodopis -> 6. ročník -> vyjmenuje základní podmínky života na
naší planetě

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Fyzika - 7. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Matematika - 7. ročník

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

RVP výstupy
Tematický celek - Regiony světa – Amerika
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
určí polohu amerického kontinentu
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
pojmenuje nejvýznamnější povrchové útvary
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
porovná podnebí v jednotlivých oblastech
určí nejvýznamnější prvky hydrosféry
pojmenuje geografická šířková pásma, národní parky

Učivo
světadíly a oceány
Amerika - obecná charakteristika
Amerika - poloha, povrch

Amerika - podnebí
Severní Amerika - vodstvo
Jižní Amerika - vodstvo
Amerika - šířková pásma, výškové stupně
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7. ročník
popíše základní etapy v historii osídlování, obyvatelstvo Amerika - obyvatelstvo, sídla
kulturní regiony Ameriky
určí americké světadíly, vymezí Angloameriku,
kulturní regiony Ameriky
Frankoameriku a Latinskou Ameriku
Severní Amerika - obecná charakteristika
Střední Amerika - obecná charakteristika
Jižní Amerika - obecná charakteristika
vyhledá polohu USA, Kanady
USA
Kanada
popíše přírodní poměry Severní a Jižní Ameriky
Amerika - podnebí
Amerika - šířková pásma, výškové stupně
posoudí hospodářský význam regionu a politickou
Amerika - nerostné bohatství a hospodářství
situaci
Amerika - politická situace
charakterizuje obyvatelstvo, kulturní tradice, oblasti
Amerika - obyvatelstvo, sídla
cestovního ruchu
kulturní regiony Ameriky
USA
Kanada
Mexiko
Karibská oblast
Brazílie
Laplatská oblast
Andská oblast
vyhledá území Mexika, pevninské a ostrovní státy
Mexiko
střední Ameriky
Karibská oblast
dokáže geograficky popsat vybraný modelový stát
Severní Amerika - obecná charakteristika
Střední Amerika - obecná charakteristika
Jižní Amerika - obecná charakteristika
charakterizuje zemědělství a průmysl Ameriky
Severní Amerika - hospodářství
Střední Amerika - hospodářství
Jižní Amerika - hospodářství
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7. ročník

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech popíše minulost i současnost společenského a
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou hospodářského vývoje Ameriky
zásadních změn v nich
Tematický celek - Regiony světa – Asie
určí geografickou polohu Asie
pojmenuje nejvýznamnější povrchové útvary Asie
charakterizuje podnebí, vodstvo Asie

popíše šířková pásma a výškové stupně Asie
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

lokalizuje rozmístění nejstarších asijských kultur

Amerika - obyvatelstvo, sídla
Amerika - politická situace

světadíly a oceány
Asie - šířková pásma a výškové stupně
Asie - polohopis
monsunová Asie a její dílčí oblasti
Asie - vodstvo
Asie - podnebí
Asie - šířková pásma a výškové stupně
Asie - vegetační pásma
Asie - vývoj osídlení
Asie - významné civilizace a kultura

určí nejlidnatější státy světa

Asie - obyvatelstvo a osídlení
východní Asie
jihovýchodní Asie
jižní Asie
vyhledá zeměpisné regiony Asie, posoudí hospodářský a monsunová Asie a její dílčí oblasti
politický význam, specifické kulturní oblasti, oblasti
východní Asie
neklidu, zdroje napětí, lokalizuje vybrané státy a města jihovýchodní Asie
jižní Asie
jihozápadní Asie
střední Asie
Asie - politická situace
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7. ročník

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech popíše minulost i současnost společenského a
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou hospodářského vývoje Asie
zásadních změn v nich
Tematický celek - Regiony světa – Světový oceán, polární oblasti
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
objasní pojmy kontinent, světadíl, světový oceán
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
pojmenuje a vyhledá na glóbu a na mapě světa oceány,
kontinenty a světadíly

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

Asie - nerostné bohatství a hospodářství

světadíly a oceány
Světový oceán

Atlantský oceán
Tichý oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
vyhledá v mapách vybraná moře, ostrovy, zálivy, průlivy Světový oceán
a průplavy
Evropa - geografické hranice a horizontální členitost
posoudí význam a hospodářské využití oceánů
Světový oceán - hospodářské využití

popíše odlišnosti polárních oblastí - Arktidy a
polární oblasti
Antarktidy
zhodnotí přírodní poměry v Arktidě a jejich vliv na život Arktida
vyhledá v mapách Antarktidu, určí její geografickou
polohu
popíše podnebí a přírodní poměry v Antarktidě

Antarktida

zhodnotí význam polárních oblastí pro biosféru, životní
prostředí a hospodářskou sféru Země

Světový oceán - hospodářské využití
Světový oceán - oceánské proudy
Světový oceán
polární oblasti
člověk v polárních oblastech, význam polárních oblastí

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech popíše minulost i současnost přírodního a
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou hospodářského vývoje polárních oblastí
zásadních změn v nich

Antarktida
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7. ročník

Tematický celek - Regiony světa – Evropa
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
lokalizuje v mapách evropský světadíl, zhodnotí
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává geografickou polohu a rozlohu
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
pojmenuje a lokalizuje významné prvky horizontální a
výškové členitosti
charakterizuje podnebí, vyhledá významné prvky
hydrosféry
lokalizuje evropské státy, nejpočetnější národy a
vybraná města
určí členské státy EU, státy NATO

světadíly a oceány
Evropa - obecná charakteristika
Evropa - rozloha, poloha
Evropa - geografické hranice a horizontální členitost
Evropa - povrch
Evropa - podnebí a vodstvo
Evropa - obyvatelstvo a osídlení
Evropa - společenství a spolupráce

uvede stručný geografický přehled jednotlivých oblastí a Evropa - obecná charakteristika
vybraných modelových států
Střední Evropa
ostatní evropské oblasti
západní Evropa
severní Evropa
jižní Evropa
jihovýchodní Evropa
východní Evropa
Rusko
posoudí hospodářský a politický význam příslušných
Evropa - nerostné bohatství a hospodářství
oblastí
Evropa - sporná území
popíše minulost i současnost společenského a
Evropa - obecná charakteristika
hospodářského vývoje Evropy
Evropa - socioekonomický vývoj
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si buduje hlubší vztah k dění na Zemi a životu jako takovému. Váží si života i sebe sama.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák spolupracuje při skupinových projektech. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo ni.
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7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost. Pozoruje své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledává a pozoruje probírané jevy ve svém blízkém okolí.
Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 8. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Svět v souvislostech - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - Společenské a hospodářské prostředí
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
uvede přibližný počet a popíše rozmístění lidí na Zemi,
organizaci světové populace
národů, jazyků a náboženství
charakterizuje růst a pohyb obyvatelstva na Zemi

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel

lokalizuje na mapě hlavní světové oblasti hospodářství,
jádrové a periferní oblasti světa

Učivo
společenské, sídelní a hospodářské poměry
současného světa
obyvatelstvo světa
společenské, sídelní a hospodářské poměry
současného světa
obyvatelstvo světa
přirozený přírůstek a úbytek obyvatelstva
migrace obyvatelstva
venkovská a městská sídla
jádrové a periferní oblasti, hlavní hospodářské
organice světa
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8. ročník

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
zhodnotí funkci světového zemědělství, rybolovu,
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách lesního a vodního hospodářství
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
popíše význam služeb, cestovního ruchu ve světě
lokalizuje na mapě nejvýznamnější oblasti cestovního
ruchu
zhodnotí význam a směry mezinárodního obchodu pro
rozvoj světového hospodářství
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků

vyhledá dané státy na mapě, určí nově vzniklé státy
rozliší a porovná státy světa podle zeměpisné polohy,
počtu obyvatel, státního zřízení, formy vlád

uvede příklady nejvýznamnějších politických,
vojenských a jiných seskupení a demokratických států
ve světě
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Tematický celek - Životní prostředí
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí

lokalizuje na mapě aktuální příklady politických,
národnostních a náboženských konfliktů

světové zemědělství, rybolov
lesní hospodářství
vodní hospodářství
služby a cestovní ruch
typy služeb
služby a cestovní ruch - hlavní světové destinace
mezinárodní obchod
světové hospodářství
státy světa, vznik nových států
státní hranice
státní zřízení, členění, formy vlády států světa
sociální a ekonomický rozvoj států
státy světa - obecná charakteristika
hlavní mezinárodní politické a bezpečnostní
organizace
mezinárodní politické organizace
ohniska neklidu v současném světě

rozliší vzhled, funkci a znaky přírodních a kulturních
krajin, uvede jejich příklady

kulturní krajina

uvede příklady působení lidské společnosti na přírodu

dopady lidských aktivit na svět

popíše způsoby ochrany životního prostředí a světové
ekologické problémy

dopady lidských aktivit na svět
globální ekologické problémy
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Zeměpis

8. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si buduje hlubší vztah k dění na Zemi a životu jako takovému. Váží si života i sebe sama.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák spolupracuje při skupinových projektech. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost. Pozoruje své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledává a pozoruje probírané jevy ve svém blízkém okolí.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
uvede přibližný počet a popíše rozmístění lidí na Zemi, národů,
jazyků a náboženství
Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Francouzský jazyk -> 8. ročník -> rozumí textu se základními
informacemi o frankofonní zemi a městech

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 9. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
--> Svět v souvislostech - 8. ročník
--> Chemie - 9. ročník
--> Přírodopis - 9. ročník
--> Český jazyk a literatura - 9. ročník

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

Učivo
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Zeměpis
Tematický celek - Česká republika
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu

9. ročník
popíše svůj vztah k místnímu regionu

místní region, kulturní, přírodní a hospodářské znaky

zhodnotí stav ŽP, vymezí NP a CHKO

ochrana životního prostředí
znečištění ovzduší a vody
poloha a rozloha ČR, naši sousedé

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
určí geografickou polohu ČR
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
popíše a vyhledá na mapě nejdůležitější horopisné
celky
charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a
živočišstvo ČR
charakterizuje průmysl, zemědělství, dopravu, služby a
cestovní ruch

porovná zvyky, tradice a jiné zvláštnosti obyvatelstva
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České vyhledá na mapě nejvýznamnější sídla
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
lokalizuje na mapě jednotlivé kraje a popíše
administrativní celky
posoudí funkci obcí a krajů

horopisné celky ČR
srážkové a teplotní poměry ČR
vodstvo ČR
rostlinstvo a živočišstvo na území ČR
průmysl (paliv, energetický, hutnický, strojírenský,
chemický, spotřební)
zemědělství: (rostlinná a živočišná výroba,
potravinářský průmysl)
doprava (železniční, silniční, vodní, letecká)
služby, cestovní ruch, zahraniční obchod
národnostní menšiny, tradice a zvyky
obyvatelstvo a sídla
administrativní členění ČR
urbanizace a osídlení v ČR
obyvatelstvo a sídla
administrativní členění ČR
administrativní členění ČR
hlavní město Praha - administrativní funkce
hlavní město Praha - kulturní a ekonomické centrum
Jihomoravský kraj - cestovní ruch, zemědělství
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Zeměpis

9. ročník

charakterizuje přírodní, kulturní, hospodářské
Karlovarský kraj - lázeňský trojúhelník
podmínky krajů a popíše regionální zvláštnosti a typické Zlínský kraj - obuvnický a textilní průmysl, CHKO
znaky
Beskydy
Středočeský kraj - urbanizace, strojírenství
Jihočeský kraj - Třeboňsko, NP Šumava
Ústecký kraj - chemický průmysl a těžba hnědého uhlí,
České Středohoří, NP České Švýcarsko
Moravskoslezský kraj - hutnický průmysl, černé uhlí
kraj Vysočina - zemědělství, energetika (Dukovany)
Plzeňský kraj - automobilový a potravinářský průmysl,
NP Šumava
Olomoucký kraj - turistický ruch a CHKO Jeseníky
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
zhodnotí význam zahraničního obchodu a vyhledá
služby, cestovní ruch, zahraniční obchod
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních aktuální informace o spolupráci ČR s ostatními státy
institucích, organizacích a integracích států
uvede příklady účasti a působnosti České republiky ve světové mezinárodní a nadnárodní instituce
světových mezinárodních a nadnárodních institucích
Tematický celek - Topografie
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
ovládá základy topografie
horopisné celky ČR
orientace v terénu
vyhledávání a práce s atlasem ČR
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
využívá aktivně mapy, atlasy, pracuje s internetem a
místní region, kulturní, přírodní a hospodářské znaky
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
jinými materiály
národnostní menšiny, tradice a zvyky
vyhledávání a práce s atlasem ČR
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu terénní výuka
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích ve volné přírodě
mimoškolní aktivity (výlety, zájmové kroužky)
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák si buduje hlubší vztah k dění na Zemi a životu jako takovému. Váží si života i sebe sama.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Zeměpis

9. ročník

Žák spolupracuje při skupinových projektech. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák samostatně vyhledává informace, vyhodnocuje kvalitu informačních zdrojů, ověřuje jejich pravdivost. Pozoruje své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledává a pozoruje probírané jevy ve svém blízkém okolí.

5.15 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

8

Hudební výchova
Umění a kultura
Obsahem hudební výchovy je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Umění a kultura a
souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich
využívání jako svébytného prostředku komunikace.
Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k:
pronikání do podstaty hudby a hudebního umění a k vnímání hudby jako důležité součástí
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a jiných aktivit
chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace probíhající mezi recipientem a tvůrcem hudby
i k rozpoznání a využívání tohoto způsobu vyjadřování
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Název předmětu

Hudební výchova
získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti i minulosti, na základě této
orientace k pochopení různorodé hudební a s ní spojené kulturní potřeby a hodnoty různých skupin,
národů a národností
Obsahové, časové a organizační vymezení
Základní složkou hudební výchovy je zpěv a práce s hlasem, dále pak poslech hudby, její vnímání,
předmětu (specifické informace o předmětu jednoduchá instrumentalizace a pohybové ztvárnění. Hlavním úkolem je vést žáky ke spontánnímu
důležité pro jeho realizaci)
pěveckému projevu, radosti ze zpěvu a k vnímání hudby jako prostředku vyjádření citů, nálad, prožitků.
Hudební výchova je vyučována v prvním až osmém ročníku. Výuka probíhá vždy v celém ročníku najednou
a je dotována jednou hodinou týdně.
Výuku vedeme jak frontálně, tak můžeme zařadit bloky, projektovou výuku, návštěvy hudebně
vzdělávacích pořadů a výchovných koncertů.
Integrace předmětů
• Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žák aktivně provozuje hudbu. Při zpěvu využívá správné pěvecké návyky, podle individuálních dispozic
zpívá čistě a rytmicky přesně.
Kompetence k řešení problémů:
Žák se učí vyhledat různé varianty doprovodu instrumentálního a pohybového ztvárnění písně. Je aplikuje
naučené dovedností při doprovodu všech písní a aktivnímu poslechu hudebních ukázek i jejich rozboru.
Kompetence komunikativní:
Žák směřuje k sólovému projevu vokálnímu i instrumentálnímu. Orientuje se v jednoduchém zápisu
skladby.
Kompetence sociální a personální:
Pracuje ve skupinách směrem k tvůrčí činností. Společně hodnotí práci jednotlivců i skupin.
Kompetence občanské:
Žák si buduje vztah k lidovým písním jako k odkazu tradic a k aktivně se zapojuje do kulturních akcí
pořádaných školou.
Kompetence pracovní:
Žák má možnost ztvárnit písně různými formami – výtvarnou, pohybovou, instrumentální, je veden
k využití získaných dovedností o prázdninách na dětských rekreačních pobytech.
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Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Hudební výchova
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení praktických prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Vokální činnost
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase

Tematický celek - Instrumentální činnost
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník

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

Učivo

učí se pracovat s dechem, vytváří si pěvecké návyky,
zpívá lidové i umělé písně

vokální činnost - rozezpívání pomocí přirozené
melodiky
intonační cvičení pomocí pohybu
dechová cvičení na základě her

učí se správně zacházet s Orffovým hudebním
instrumentářem

instrumentální činnost - seznámení s Orffovými
nástroji a jejich správné používání
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Hudební výchova

Tematický celek - Rytmizace
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

1. ročník
dovede doprovodit jednoduchým ostinatem píseň na
melodický nástroj

využití jednoduchého doprovodu na melodické
nástroje

rytmizuje říkanky

rytmická cvičení - jednoduchá ostinata, ozvěna,
rytmizace říkanek

Tematický celek - Poslechová činnost
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná rozlišuje zvuky a tóny sluchem
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící rozlišuje vlastnosti tónů
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
aktivně naslouchá hudbě
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
Tematický celek - Pohybové vyjádření
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybově doprovází písně a říkanky
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Žák se snaží utvářet pozitivní postoj k sobě samému a k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák si uvědomuje hodnoty a různost lidí.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Žák se pokouší posuzovat a hodnotit společenské jevy a události z pohledu lokální a národní dimenze.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák se snaží uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Žák si vytváří pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák směřuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí.

rozlišení zvuků a tónů a jejich vlastností

poslech - poslechová cvičení, rozlišovat a poznávat
základní hudební nástroje a lidské hlasy

uvolnění těla a přirozeným pohybem, vyjádření píseň
hra na tělo, ozvěna, pochod, kroky, jednoduchý
taneční doprovod
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Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
pohybově doprovází písně a říkanky

Závislost
-->

učí se pracovat s dechem, vytváří si pěvecké návyky, zpívá lidové i
umělé písně
rytmizuje říkanky
pohybově doprovází písně a říkanky

-->

učí se pracovat s dechem, vytváří si pěvecké návyky, zpívá lidové i
umělé písně
rytmizuje říkanky

<--

Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Vokální činnost
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase

-->
<--

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Tělesná výchova -> 1. ročník -> pokouší se vyjádřit pohybem
jednoduchou melodii a rytmus, snaží se o základní estetické držení
těla
Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> učí se správně dýchat a volí
vhodné tempo řeči
Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> artikuluje srozumitelně
Tělesná výchova -> 1. ročník -> pokouší se vyjádřit pohybem
jednoduchou melodii a rytmus, snaží se o základní estetické držení
těla
Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> učí se správně dýchat a volí
vhodné tempo řeči
Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> artikuluje srozumitelně

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Prvouka - 2. ročník

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

Učivo

zpívá lidové i umělé písně v hlasovém rozsahu do oktávy vokální činnost
dechová cvičení na základě her
rozezpívání
intonační cvičení pomocí pohybu

Tematický celek - Instrumentální činnost
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Hudební výchova
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

Tematický celek - Rytmizace
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

2. ročník
seznamuje se s hudebními nástroji a přednesem
lidových a dětských písní

instrumentální činnost
práce s Orffovými nástroji a jejich správné používání
hra na tělo, ozvěna
doprovod písně, využití melodického doprovodu

rytmická cvičení propojuje s písněmi, využívá
rytmických slabik

rytmická cvičení - jednoduchá ostinata, ozvěna

Tematický celek - Poslechová činnost
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná rozlišuje tóny a zvuky; vlastnosti tónů
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
Tematický celek - Pohybové vyjádření
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybově doprovází písně a skladby
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

rozlišení zvuků a tónů a jejich vlastností

uvolnění těla pohybem a přirozeně vyjádření písně,
poslechovou skladbu
hra na tělo, pantomima
pochod, kroky, jednoduchý taneční doprovod

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák je veden k porozumění souvislostem v přírodě, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák se učí přijímat druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák se učí zvládat vlastní chování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Žák si utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Žák se učí k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák si utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Žák kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti.
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Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
pohybově doprovází písně a skladby

Závislost
-->

pohybově doprovází písně a skladby

<--

Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Vokální činnost
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase

Tematický celek - Instrumentální činnost
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
Tematický celek - Rytmizace
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Tělesná výchova -> 2. ročník -> zvládá základní estetické držení těla,
dovede vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus a doprovod pohybem
Tělesná výchova -> 2. ročník -> zvládá základní estetické držení těla,
dovede vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus a doprovod pohybem

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Prvouka - 3. ročník

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

Učivo

upevňuje pěvecké návyky, rozšíří pěvecký rozsah
zpívá s dynamickými odstíny, podle pokynů učitele

vokální činnost
rozezpívání, dechová cvičení na základě her
intonační cvičení, poznává kánon

používá Orffovy či jiné nástroje
rozlišuje nástroje strunné, dechové, bicí

instrumentální činnost - jednoduchý doprovod na
Orffovy nástroje
ozvěna, hra na tělo

rytmická cvičení propojuje s písněmi a skladbami
seznamuje se s délkou not, upevňuje dovednost čtení
not

rytmická cvičení, noty, pomlky

Tematický celek - Hudební nauka
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3. ročník

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná poznává dynamické odstíny, změny tempa
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící rozpozná tóny podle výšky, vzestupné/sestupné
hudby
rozliší dvojzvuk, trojzvuk
Tematický celek - Poslechová činnost
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
rozpozná hudbu pochodovou, taneční, slavnostní, státní
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální hymnu
a vokálně instrumentální
Tematický celek - Pohybové vyjádření
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
nacvičuje tanec, kroky
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák vnímá život jako nejvyšší hodnoty.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák si tvoří postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák si tvoří dobré mezilidské vztahy ve třídě i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Žák si uvědomuje mravní rozměry různých způsobů lidského chování.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Žák prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák si tvoří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Žák rozvíjí základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy.

rozlišení zvuků, tónů (not) a jejich vlastností
rozlišení změn

hudební nástroje, lidské hlasy, vícehlas

vyjádření hudby pohybem
vlastní kreace
pantomima

Mezipředmětové závislosti
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ŠVP výstup
nacvičuje tanec, kroky

Závislost
-->

nacvičuje tanec, kroky

<--

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Vokální činnost
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané
pěvecké dovednosti
Tematický celek - Instrumentální činnost
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní
Tematický celek - Rytmizace
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
Tematický celek - Hudební nauka
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Tělesná výchova -> 3. ročník -> zvládá základní estetické držení těla,
dovede vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus a doprovod pohybem
Tělesná výchova -> 3. ročník -> zvládá základní estetické držení těla,
dovede vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus a doprovod pohybem

4. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy

Učivo

ovládá zpěv v rámci individuálních dispozic
rozezpívání v rozsahu přes jednu oktávu
rozšíří pěvecký rozsah směrem sestupným i vzestupným intonační a dechová cvičení
dle hlasových možností
dvojhlas - kánon
využívá doprovodné hudební nástroje
zvládne nástroj zařadit do skupiny

hra na rytmické nástroje - ozvěna
využití melodických nástrojů - hra podle not
dělení hudebních nástrojů do základních skupin a
podskupin

opakuje melodicko - rytmický prvek

vlastní jednoduché rytmické ostinato jako doprovod
písně

rozlišuje noty v rozsahu jednočárkované oktávy
rozpoznává dynamické znaky
zapisuje jednoduchý rytmický celek

základní noty
jednočárkovaná oktáva
dynamické značky a názvy
rytmická pyramida not

Tematický celek - Poslechová činnost
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4. ročník

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně rozeznává písňovou formu
či skladby
reaguje na základní dirigentská gesta

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a
dodržuje základní hudební pravidla skladeb
dohry a provádí elementární hudební improvizace
rozpoznává ve skladbě předehru, mezihru, dohru
Tematický celek - Pohybové vyjádření
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
ztvárňuje pohybovou improvizaci do hudby dle
tanečních kroků, na základě individuálních schopností individuálních dispozic
a dovedností vytváří pohybové improvizace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák si vytváří postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák si utváření dobré mezilidské vztahy ve třídě i mimo ni.

jednoduchá hudební forma
rozlišení hudby instrumentální a vokální
lidová hudba
hudba klasická a moderní
hra na tělo
poslechové a improvizační hry
vlastní taneční kreace na poslechovou hudbu
pantomima
nácvik polky

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
ztvárňuje pohybovou improvizaci do hudby dle individuálních
dispozic
ztvárňuje pohybovou improvizaci do hudby dle individuálních
dispozic
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Vokální činnost

Závislost
-->
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Tělesná výchova -> 4. ročník -> rozliší krok poskočný, přísunný,
přeměnný
Tělesná výchova -> 4. ročník -> rozliší krok poskočný, přísunný,
přeměnný

5. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence občanské
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy

Učivo
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HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané
pěvecké dovednosti
Tematický celek - Instrumentální činnost
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní
Tematický celek - Rytmizace
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
Tematický celek - Hudební nauka
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků
Tematický celek - Poslechová činnost
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby

5. ročník
zazpívá lidový dvojhlas v rámci osobních dispozic

vokální činnost dle dispozic
intonační a dechová cvičení
rozezpívání pomocí motivu písně

dokáže reprodukovat motiv skladby
umí užívat hudební nástroje dle pravidel

hra na hudební nástroje

udrží melodii a rytmus

melodicko - rytmické a pohybové hry

rozšiřuje znalosti základních pojmů a práce s notovým
zápisem

notový zápis základních not v rozsahu g - c3
rytmický zápis

učí se rozeznávat hudební formu a hudební uskupení

orchestr a dirigent
hudební uskupení - trio, kvarteto
hudební formy skladeb

Tematický celek - Pohybové vyjádření
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
vyjádří hudbu pohybem dle svých individuálních
tanečních kroků, na základě individuálních schopností dispozic
a dovedností vytváří pohybové improvizace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák si osvojuje poznatky z hudební teorie, přičemž rozvíjí svou smyslovou činnost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák vyjadřuje svůj názor, obohacuje vlastní slovní zásobu o odborné termíny z hudební teorie.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Žák se seznamuje s hudbou s důrazem na národní kulturu.

pohybové hry a kroky
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ŠVP výstup
vyjádří hudbu pohybem dle svých individuálních dispozic

Závislost
-->

vyjádří hudbu pohybem dle svých individuálních dispozic

<--

Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Vokální činnost
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
Tematický celek - Instrumentální činnost
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
Tematický celek - Rytmizace
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
Tematický celek - Hudební nauka

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Tělesná výchova -> 5. ročník -> ovládá estetické držení těla,
pohybem vyjádří rytmický a melodický doprovod, zvládne valčíkový
a polkový krok
Tělesná výchova -> 5. ročník -> ovládá estetické držení těla,
pohybem vyjádří rytmický a melodický doprovod, zvládne valčíkový
a polkový krok

6. ročník

•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy

Učivo

správně pracuje s dechem
zazpívá melodii přiměřeně svým schopnostem
dokáže správně nasadit tón

zpěv
dechová cvičení

seznamuje se s nástroji používané v lidové hudbě
učí se rozeznávat druhy lidského hlasu

hudební nástroje v lidové hudbě
lidský hlas

orientuje se v taktech, dokáže je od sebe rozeznat

takt, rytmus, rytmické noty a pomlky
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6. ročník

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby,
rozliší délku, sílu, barvu a výšku tónu
hudebně výrazové prostředky
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
předznamenání
utvářenému celku
poslech hudby
Tematický celek - Poslechová činnost
HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností rozpozná od sebe hudební jevištní formy
opera, opereta, muzikál, hudební revue
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
významní operní skladatelé
období
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák kultivuje vlastní hudebnost v oblasti hudebního sluchu, pěveckého, rytmického, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák se učí třídit a vyhledávat informace z různých zdrojů, které zpracovává v referátech dle zadání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák se učí naslouchat hudbě, vnímat a oceňovat hudební projevy druhých.
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Vokální činnost
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
Tematický celek - Rytmizace
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí

7. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
ŠVP výstupy

Učivo

dokáže správně nasadit tón, správně dýchat

pravidla hlasové hygieny

užívá jednoduchý rytmický doprovod

hra na hudební nástroj
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-

7. ročník

jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
Tematický celek - Hudební nauka
HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby,
učí se tvořit durové a mollové stupnice
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
Tematický celek - Poslechová činnost
HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností orientuje se v různých hudebních stylech, žánrech a
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového formách
období
Tematický celek - Pohybové vyjádření
HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových užívá jednoduché taneční kroky
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků učí se rozpoznávat druhy tanců podle základních prvků
k poslouchané hudbě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák si rozšiřuje si znalost hudebních forem a jejich význam pro pochopení hudebního díla.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace.
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Vokální činnost
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném

stupnice
kvintový a kvartový kruh

hudební formy
hudební styly
trampské písně
hudba a tanec

8. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy

Učivo

zvládá pěvecký projev podle individuálních dispozic

pěvecký projev
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Hudební výchova

8. ročník

životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
Tematický celek - Instrumentální činnost
HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby,
orientuje se v hudebních pojmech
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
reprodukuje notový záznam
utvářenému celku
Tematický celek - Hudební nauka
HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými vyhledává souvislosti mezi hudbou a dalšími druhy
druhy umění
umění
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti přiřadí významné skladatele do daného období pomocí
a dovednosti při hudebních aktivitách
her a hudebních aktivit
Tematický celek - Poslechová činnost
HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností zařadí hudbu podle stěžejních motivů skladby
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák poznává spolužáky skrze jejich hudební projevy a spolupracuje s nimi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Žák hlouběji poznává nejznámější hudební skladatele a skladby v kontextu doby autora.

hudební pojmy
práce se stupnicemi, notovým záznamem

periodizace dějin evropské hudby
umělecké slohy, směry, styly
významní hudební skladatelé

práce s časovou osou
poslech skladeb

5.16 Výtvarná výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

13
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Výtvarná výchova

Umění a kultura
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. Užívá různých uměleckých
vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií. Výuka rozvíjí
tvůrčí činnosti a smyslovou citlivost, žáci se učí uplatňování subjektivity a komunikačního obsahu ve
vizuálně obrazných vyjádřeních. Předmět přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho
jako způsob poznání a komunikace.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je do výuky zařazen od prvního do devátého ročníku. V prvním až třetím ročníku a osmém až
předmětu (specifické informace o předmětu devátém ročníku je dotován jednou hodinou týdně. Ve čtvrtém až sedmém ročníku je výuka rozšířena na
důležité pro jeho realizaci)
dvě hodiny týdně.
Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v odborné učebně keramiky, v učebnách informatiky
nebo mimo budovu školy (práce v plenéru). Zařazena může být také návštěva muzea, galerie nebo
workshopu.
Integrace předmětů
• Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

•
•

Žijeme prakticky
Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence digitální:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák je veden k samostatné a skupinové práci s digitálními technologiemi (mobilní telefon, fotoaparát). Při
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové výuce se vyjadřuje za pomoci digitálních prostředků, vytváří a upravuje digitální obsah (fotografie, video,
kompetence žáků
animace, digitální kresba). Seznamuje se s novými technologiemi ve vizuální kultuře, kriticky hodnotí jejich
přínosy a reflektuje rizika jejich využívání.
Kompetence k učení:
Žák 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
matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Samostatně pozoruje a experimentuje, získané
výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
Kompetence občanské:
Žák respektuje, chrání a ocení 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.
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Výtvarná výchova
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti
a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Kompetence k řešení problémů:
Žák využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit
případným nezdarem a vytrvale hledá řešení úkolu. Samostatně řeší výtvarné problémy. Kriticky myslí, činí
uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých
činů zhodnotí.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení praktických prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Praktické činnosti - 1. ročník

Kompetence pracovní
Kompetence k učení
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - Experimentování a práce s výtvarnými prostředky
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
pojmenovává a utřídí základní výtvarné prvky
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ

Učivo
tvar, barva, linie
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Výtvarná výchova

1. ročník

Tematický celek - Výtvarné osvojování skutečnosti
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti;
využívá výtvarné prostředky k sebevyjádření a
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
seberealizaci
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
Tematický celek - Ověřování komunikačních účinků
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá osvojuje si schopnost výtvarné výpovědi a schopnost
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
okomentovat svoje výtvarné pojetí
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák poznává svět kolem sebe pomocí výtvarné tvorby, při čemž rozvíjí svou smyslovou citlivost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák se učí prezentovat a hodnotit svou práci v komunikaci s druhými.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Žák se při výtvarné tvorbě učí organizovat svou práci a čas.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák hledá osobitá a originální řešení tvůrčích úkolů, rozvíjí svou výtvarnou citlivost.

malba, kresba, modelování

prezentace a hodnocení vlastního výtvarného pojetí

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
osvojuje si schopnost výtvarné výpovědi a schopnost okomentovat
svoje výtvarné pojetí
osvojuje si schopnost výtvarné výpovědi a schopnost okomentovat
svoje výtvarné pojetí
Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> sdělí pocit z textu

<--

Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> sdělí pocit z textu

2. ročník

•
•

--> Český jazyk a literatura - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
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Výtvarná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•

--> Praktické činnosti - 2. ročník

Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - Experimentování a práce s výtvarnými prostředky
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
učí se používat výtvarné prostředky a jejich vzájemnou
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
kombinaci
vjemů, zážitků a představ
Tematický celek - Výtvarné osvojování skutečnosti
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vnímá vjemy různými smysly a převádí vjem do
vyjadřuje
výtvarné podoby
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti;
rozlišuje a kombinuje neobvyklé předměty a materiály
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
Tematický celek - Ověřování komunikačních účinků
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá učí se interpretovat tvorbu dětských ilustrátorů a malířů
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák vnímá vjemy různými smysly a převádí je do výtvarné podoby.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák ve své tvorbě vyjadřuje vlastní pocity, náladu, představy a zkušenosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák ve své tvorbě rozlišuje a kreativně kombinuje neobvyklé předměty a materiály, učí se vidět věci jinak.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák se učí respektovat názory a interpretace druhých, čímž zlepšuje své vztahy s druhými.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Učivo
kombinace tvaru, barvy a linie

vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a
osobních zkušeností, hra a experimentování s barvou
koláž, volná kresba, výtvarné vyprávění, svět přírody
svět tvarů a funkcí věcí denní potřeby

ilustrátoři dětských knih, práce s ilustrací
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Výtvarná výchova

2. ročník

Žák se experimentováním učí hledat vlastní řešení výtvarných problémů, volit a kombinovat různé postupy a metody.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák se učí uplatňovat komunikační obsah ve vlastních dílech a rozpoznávat ho v dílech druhých.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
učí se interpretovat tvorbu dětských ilustrátorů a malířů
učí se interpretovat tvorbu dětských ilustrátorů a malířů
Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

Závislost
-->
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> zpracuje a interpretuje zážitek
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> zpracuje a interpretuje zážitek

3. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Praktické činnosti - 3. ročník

Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - Experimentování a práce s výtvarnými prostředky
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
seznamuje se s teorií barev
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
Tematický celek - Výtvarné osvojování skutečnosti
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti;
poznává možnosti volného lineárního a plošného
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
vyjádření, volně experimentuje s linkou, tvarem,
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další obrysem a barvami
prvky a jejich kombinace
Tematický celek - Ověřování komunikačních účinků

Učivo
světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční
vztahy

rozvíjení jednoduché kompozice
zobrazení detailů přírody
experimentování s linií
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Výtvarná výchova

3. ročník

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
vypráví o svých pocitech z konkrétního uměleckého díla
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
učí se rozvíjet porozumění, toleranci, kritičnost k
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
projevům vlastním i ostatních lidí
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák hlouběji poznává své okolí pomocí výtvarné tvorby.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák vyjadřuje své pocity a dojmy z uměleckého díla.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák ve své tvorbě kreativně experimentuje s prvky vizuálně obrazných vyjádření.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák se učí rozvíjet porozumění, toleranci a kritičnost k vlastním projevům i k projevům druhých.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák se učí hledat vlastní řešení výtvarných problémů, volit a kombinovat různé postupy a metody.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák si utváří osobní postoj v komunikaci a učí se ho zdůvodňovat.

respektování odlišné interpretace žákovské práce ve
skupině
respektování odlišné interpretace žákovské práce ve
skupině

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
poznává možnosti volného lineárního a plošného vyjádření, volně
experimentuje s linkou, tvarem, obrysem a barvami
vypráví o svých pocitech z konkrétního uměleckého díla
poznává možnosti volného lineárního a plošného vyjádření, volně
experimentuje s linkou, tvarem, obrysem a barvami
vypráví o svých pocitech z konkrétního uměleckého díla

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 3. ročník -> orientuje se v plánu i krajině

-->
<--

Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> vyjádří pocit z textu
Prvouka -> 3. ročník -> orientuje se v plánu i krajině

<--

Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> vyjádří pocit z textu
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Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 4. ročník
--> Vlastivěda - 4. ročník
--> Český jazyk a literatura - 4. ročník
--> Praktické činnosti - 4. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - Experimentování a práce s výtvarnými prostředky
VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
rozlišuje a kombinuje neobvyklé předměty a materiály,
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového všímá si jejich vlastností a uvažuje o různých
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
možnostech jejich využití
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky učí se zacházet s pojmy: tvar, barva, objem
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na
základě vztahů
Tematický celek - Výtvarné osvojování skutečnosti
VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se při vlastní tvorbě pojmenuje zvolené výtvarné prvky a
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
porovnává je
Tematický celek - Ověřování komunikačních účinků
VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vytváří předměty, které se váží k řemeslům a lidovým
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
zvykům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák rozvíjí svou tvořivost na základě fantazie a při vyjádření vlastních představ.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák ve své tvorbě vyjadřuje vlastní pocity, náladu, představy a zkušenosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák se učí rozvíjet porozumění, toleranci a respekt k druhým a jejich dílům.

Učivo
rozvíjení tvořivosti na základě fantazie
rozvíjení tvořivosti na základě zážitků a představ

volná kresba, malba, plastika

výtvarné vyprávění a výtvarné experimentování s
barvou, linií a tvarem
lidové zvyky, tradice, řemesla
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4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák rozvíjí své komunikační dovednosti pří spolupráci s druhými.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák rozvíjí svou schopnost empatie k odlišným kulturám a poznává vzájemné vztahy mezi kulturami.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák ve své tvorbě zobrazuje přírodní i umělé ekosystémy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Žák poznává spolužáky skrze jejich výtvarné práce a spolupráci s nimi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Žák se zdokonaluje v organizaci svého času a pracovních postupů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák rozvíjí svou smyslovou citlivost pomocí prvků vizuálně obrazných vyjádření.
Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 5. ročník
--> Vlastivěda - 5. ročník
--> Český jazyk a literatura - 5. ročník
--> Praktické činnosti - 5. ročník

Kompetence k učení
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - Experimentování a práce s výtvarnými prostředky
VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně
aktivně pracuje s reprodukcemi uměleckých děl,
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji osvojuje si schopnost výtvarné výpovědi
inspirace
Tematický celek - Výtvarné osvojování skutečnosti

Učivo
druhy umění
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5. ročník

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v
využívá výtvarné prostředky k sebevyjádření a
zobrazování rozmanitosti přírodních a umělých forem
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
seberealizaci
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky a postupy
Tematický celek - Ověřování komunikačních účinků
VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah
prezentuje výsledky své práce při různých
výzdoba školy, třídní výstavy, beseda o výtvarném díle
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
společenských příležitostech, podílí se na zlepšení
vytvořil, vybral či upravil
prostředí školy
VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah
propojuje a využívá výsledky výtvarné činnosti v
výtvarné umění a životní prostředí
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
ostatních předmětech, využívá je v běžném životě
vytvořil, vybral či upravil
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák hlouběji rozvíjí svou smyslovou citlivost, v tvorbě uplatňuje osobitost svého vnímání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Žák poznává své spolužáky při vzájemné spolupráci a prezentaci vlastních prací.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák prezentuje výsledky své práce při různých společenských příležitostech, čímž rozvíjí své vztahy s druhými.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák si osvojuje schopnost výtvarné výpovědi, při práci využívá prostředky k sebevyjádření a seberealizaci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák při tvorbě obměňuje prostředky a postupy, při čemž se inspiruje v oblasti výtvarného umění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák prezentuje výsledky své práce a naslouchá prezentaci druhých.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák samostatně hledá vlastní řešení výtvarných problémů, svobodně volí a kombinuje různé postupy a metody.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák ve své tvorbě zobrazuje rozmanitost přírodních a umělých forem.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák si uvědomuje rozmanitost kultur a hlouběji poznává vzájemné vztahy mezi kulturami.
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Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
propojuje a využívá výsledky výtvarné činnosti v ostatních
předmětech, využívá je v běžném životě
prezentuje výsledky své práce při různých společenských
příležitostech, podílí se na zlepšení prostředí školy
propojuje a využívá výsledky výtvarné činnosti v ostatních
předmětech, využívá je v běžném životě
prezentuje výsledky své práce při různých společenských
příležitostech, podílí se na zlepšení prostředí školy
Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

Závislost
-->
-->
<-<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> má osvojené základní literární
pojmy a pracuje s nimi
Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> při vyprávění postupuje podle
osnovy
Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> má osvojené základní literární
pojmy a pracuje s nimi
Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> při vyprávění postupuje podle
osnovy

6. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník

Kompetence pracovní
Kompetence digitální
Kompetence k řešení problémů
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Rozvíjení smyslové citlivosti
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
užívá k tvorbě některých digitálních technologií
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-02 zaznamenává vizuálních zkušeností,
vnímá mimovizuální zkušenosti a propojuje je s
zkušeností získaných ostatními smysly a k
vizuálními
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Učivo
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, televize

reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly
reflexe uměleckých vyjádření hudebních,
dramatických, literárních
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VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření

6. ročník
umí rozlišit vlastnosti různých prostředků a vybrat je dle smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – výběr,
svého záměru
kombinace a variace ve vlastní tvorbě
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností

Tematický celek - Uplatňování subjektivity
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
v tvorbě používá škálu prvků k vyjádření vlastních
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje zkušeností a představ
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
Tematický celek - Ověřování komunikačních účinků
VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných,
prezentuje výsledky své práce, vysvětluje své záměry
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření

prvky vizuálně obrazného vyjádření: bod, linie, barva,
tvar, objem, světlo, textura

utváření a uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s
respektováním záměru autora
prezentace žákovských prací v prostorách školy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák ve své tvorbě propojuje vizuální a mimovizuální zkušenosti, čímž rozvíjí svou smyslovou citlivost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák objevuje možnosti skupinové práce a jejího vlivu na podobu vlastních výtvarných prací.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák ve své tvorbě užívá prostředky pro vyjádření vlastních emocí, představ a osobních zkušeností.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák komunikuje prostřednictvím své výtvarné práce a učí se svou práci reflektovat a prezentovat před druhými.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák poznává prvky vizuálně obrazných vyjádření a kreativně je ve své tvorbě užívá a kombinuje.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák ve své tvorbě zachycuje podněty z okolního prostředí, uvažuje nad vlivem člověka na přírodu.
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Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Rozvíjení smyslové citlivosti
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
Tematický celek - Uplatňování subjektivity
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření
Tematický celek - Ověřování komunikačních účinků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

7. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník

Kompetence digitální
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
ŠVP výstupy

Učivo

zná a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření
a dokáže je rozpoznat ve vlastních dílech i v dílech
ostatních

prvky vizuálně obrazného vyjádření – světlostní a
barevné kvality, vztahy a uspořádání prvků v ploše,
objemu, a prostoru

rozpozná prvky a účinky vizuálně obrazných vyjádření
popkultury

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
tiskoviny, elektronická média, reklama

zachycuje jevy a procesy z okolního prostředí (příroda,
město)

uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných
vyjádření a vyjádření proměn

rozliší, vybere a pro vlastní tvůrčí záměry uplatní
některé typy vizuálně obrazných vyjádření

typy vizuálně obrazných vyjádření – volná malba,
animovaný film, komiks, fotografie, reklama,
komunikační grafika

poznává různá díla vizuální kultury a dokáže o nich
diskutovat

záměry tvorby a proměny obsahů ve vizuální kultuře
vizuálně obrazná vyjádření minulosti a současnosti
jako inspirační východiska výtvarné činnosti
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7. ročník

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných,
umí zdůvodnit svůj postoj k vizuálně obrazným
osobní postoj v komunikaci
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
vyjádřením
obrazných vyjádření
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák ve své tvorbě zachycuje okolní prostředí, prostřednictvím tvorby si prohlubuje vztah k prostředí, ve kterém žije.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Žáci poznávají a reflektují vliv médií (televize, film, video) na kulturu a na každodenní fungování jednotlivce.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žák se učí rozpoznávat prvky a účinky vizuálně obrazných vyjádření popkultury (televize, reklama, sociální sítě) a reflektovat je v tvorbě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák se učí rozpoznávat prvky a účinky vizuálně obrazných vyjádření, které mohou uplatnit v každodenním životě.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Žák poznává díla evropské vizuální kultury jako východisko pro vlastní tvorbu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák se učí utváření a obhajobě osobního postoje v komunikaci o výtvarných dílech.
Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Rozvíjení smyslové citlivosti

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Dějepis - 8. ročník

Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence digitální
ŠVP výstupy

Učivo
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8. ročník

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
kombinuje a variuje škálu prvků ve statickém i
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje dynamickém vizuálně obrazném vyjádření
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
Tematický celek - Uplatňování subjektivity
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
dokáže výtvarně reagovat na dílo vizuální kultury
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro umí vyjádřit charakteristický výraz různých emocí
vlastní osobité vyjádření
Tematický celek - Ověřování komunikačních účinků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
interpretuje dílo vizuální kultury na základě vlastních
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
prožitků a zkušeností
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák se seznamuje s odlišnými kulturami a jejich specifiky prostřednictvím jejich vizuální kultury.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák zná prostředky pro vyjádřením emocí, pocitů a nálad a uplatňuje je ve své tvorbě.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Žák poznává díla evropské vizuální kultury a reaguje na ně ve výtvarné práci.
Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

vztahy a uspořádání prvků v časovém průběhu
(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny,
struktura)
typy vizuálně obrazných vyjádření: komiks, skulptura,
plastika
výtvarné reakce na díla vizuální kultury, parafráze

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad - výběr,
uplatnění a interpretace
výtvarné reakce na díla vizuální kultury, parafráze

9. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Přírodopis - 9. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
Kompetence pracovní
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9. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
Tematický celek - Rozvíjení smyslové citlivosti
VV-9-1-02 zaznamenává vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a k
zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Tematický celek - Uplatňování subjektivity
VV-9-1-02 zaznamenává vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a k
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Kompetence k učení
Kompetence občanské
Kompetence k řešení problémů
Kompetence digitální
ŠVP výstupy

Učivo

ve své tvorbě vědomě užívá mimovizuálních podnětů

uplatnění mimovizuálních podnětů v tvorbě

zasazuje vizuální zkušenosti do neobvyklých souvislostí, vztah reálných zkušeností a představ, jejich vzájemné
vytváří nové a neobvyklé vizuálně obrazné sdělení
propojení ve výtvarném vyjádření
užívá i některé prvky designu, ilustrace a současného
umění

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku
Tematický celek - Ověřování komunikačních účinků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

typy vizuálně obrazných vyjádření: hračky, ilustrace
textů, elektronický obraz, vizualizované dramatické
akce
zná a rozlišuje rozdílná hlediska vnímání a motivace děl přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
vizuální kultury

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti na základě svých znalostí
historických souvislostí

historické, sociální a kulturní souvislosti proměn
obsahu vizuálně obrazných vyjádření
odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření:
důvody, kritéria porovnávání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Žák ve své tvorbě reflektuje podíl lidské činnosti na podobu prostředí pro život.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák poznává specifika různých kultur pomocí interpretace jejich děl.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák pracuje s podněty z představ a fantazie, zasazuje vizuální zkušenosti do neobvyklých situací.
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Výtvarná výchova

9. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák zkouší interpretovat evropská i světová díla vizuální kultury

5.17 Tělesná výchova
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

18

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním
zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu.
Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti i zdravotní a pohybová omezení,
rozumět jim, respektovat je u sebe i u druhých. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové
činnosti. Pohybové aktivity lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku
z pohybového výkonu, který vychází z aktuální pohybové úrovně jednotlivých žáků.
V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a
učební činnost žáků v tělesné výchově:
k osvojení nové pohybové dovednosti, kultivování pohybového projevu i správného držení těla,
postupnému usilování o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti
k orientaci v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka, tyto
poznatky dokázat využít při začleňování pohybu do denního režimu
k zvládnutí základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a
bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti
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Název předmětu

Tělesná výchova
k uvědomění si významu sociálních vztahů a rolí ve sportu a jiných pohybových aktivitách, schopnost
využít je pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní vztahy.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Učivu tělesné výchovy je věnováno v každém ročníku po dvou hodinách. Při práci je uplatňován
předmětu (specifické informace o předmětu diferencovaný přístup k dětem se zdravotním postižením. Učivo je členěno do samostatných na sebe
důležité pro jeho realizaci)
navazujících etap.
1. a 2. ročník – vstup do školy, adaptace na pracovní režim a zátěž, utváření elementárních pohybových
dovedností, základní zdravotně pohybové, hygienické a organizační návyky, převážně herní pojetí
s důrazem na prožitek a zdravotní účinek pohybových činností
3. až 5. ročník – předpoklady pro rozvoj nových pohybových dovedností, pro uplatnění obratnostních a
rychlostních předpokladů, zvýšené nebezpečí svalových oslabení, nárůst zájmu o pohybové aktivity.
Plavecký výcvik zařazen do výuky v počtu 40 lekcí takto: 2. ročník – 20 lekcí, 3. ročník – 20 lekcí
Předmět tělesná výchova na druhém stupni navazuje na tělesnou výchovu mladšího školního věku u žáků
od 1. – 5. ročníku. U žáků od 6. – 9. ročníku je navíc členěna podle pohlaví a vyučuje se zvlášť ve skupinách
pro chlapce a dívky. Zde je přihlédnuto k zájmům jednotlivých skupin.
Výuka probíhá ve třech tělocvičnách, v posilovně, na školním hřišti (atletický ovál, sektory, víceúčelová
hřiště) a v přilehlém okolí školy.
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Žák poznává smysl a cíl svých aktivit. Plánuje, organizuje a řídí vlastní pohybovou činnost. Užívá osvojené
názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, uživatele internetu. Zpracovává informace o
pohybových aktivitách.
Kompetence k řešení problémů:
Žák vnímá nejrůznější problémové situace a plánuje jejich řešení. Vyhledává informace vhodné k řešení
problémů. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, umí zhodnotit výsledky svých činů a je schopen
je obhájit.
Kompetence komunikativní:
Žák komunikuje na odpovídající úrovni. Účinně se zapojuje do diskuze, naslouchá a kultivovaně vyjadřuje
svůj názor.
Kompetence sociální a personální:
Žák spolupracuje ve skupině. Podílí se na vytváření pravidel v týmu a také na jejich dodržování. V případě
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém.
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Název předmětu

Tělesná výchova

Způsob hodnocení žáků

Kompetence občanské:
Žák respektuje názory ostatních. Aktivně se zapojuje do sportovních aktivit. Rozhoduje se v zájmu podpory
a ochrany zdraví. Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák).
Kompetence pracovní:
Žák si efektivně organizuje svůj vlastní pohybový režim. Využívá znalostí a dovedností v běžné praxi. Ovládá
základní postupy první pomoci.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení celkového úsilí a
aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - atletika
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zvládá podle svých předpokladů základy běhu

Učivo
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti,
vytrvalosti, odrazové síly a obratnosti, nácvik
polovysokého startu, rychlý běh na 20 – 50 m z
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Tělesná výchova

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
Tematický celek - turistika
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
Tematický celek - zdravotní tělesná výchova
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
Tematický celek - sportovní hry
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

1. ročník

pokouší se o skoky prosté odrazem snožmo

polovysokého startu, motivovaný běh v terénu až do
10 minut (prokládaný chůzí)
průpravná cvičení, nácvik skoku z místa

zvládá základní techniku chůze

pořadová cvičení, chůze ve dvojicích

překonává přírodní překážky dle svých předpokladů, ví, základní pojmy spojené s vycházkami a výlety do
že turistika patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám přírody, bezpečnost a hygiena při pobytu v terénu,
chůze v terénu s překonáváním přírodních překážek,
přivolání pomoci, první pomoc
seznamuje se s přípravu organismu před pohybovou
aktivitou, poznává protahovací a napínací cviky, cviky
pro zahřátí a uvolnění, pokouší se o denní rozcvičku
seznamuje se s zásadami správného dýchání, držení
těla, poznává některé relaxační hry a techniky, pokouší
se uvolnit tělo
pokouší se o jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením

základní příprava organismu před pohybovou
aktivitou, protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění, denní rozcvička
cvičení pro správné držení těla v různých polohách a
postojích, správné dýchání, relaxační hry a cvičení

seznamuje se základními pravidly házení a chytání z
místa i v pohybu

manipulace s míčem různé (odpovídající) velikosti a
hmotnosti, zákl. přihrávky rukou jednoruč, obouruč,
na místě i v pohybu, házení a chytání

zná jednoduché pohybové hry a je schopen je hrát se
spolužáky, utváří pozitivní postoj k sobě samému a k
druhým, snaží se o zdravé, vyrovnané sebepojetí

průpravná cvičení pro rozvoj pohyblivosti a pohybové
obratnosti, pohybové hry s různým zaměřením

prevence a korekce oslabení, soustředěná cvičení,
cvičení na svalové napětí a uvolnění celého těla
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Tělesná výchova

1. ročník

Tematický celek - akrobacie a gymnastika
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
seznamuje se se základy akrobacie a průpravou pro
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
gymnastická cvičení na nářadí
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
pokouší se vyjádřit pohybem jednoduchou melodii a
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
rytmus, snaží se o základní estetické držení těla
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
Tematický celek - názvosloví, hygiena, bezpečnost při TV
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
seznamuje se s pravidly bezpečného chování při TV a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
sportu a řídí se jimi za pomoci učitele, dodržuje
prostorech školy
hygienické zásady, učí se přivolat pomoc
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
seznamuje se se základními pojmy, snaží se reagovat na
osvojované činnosti a její organizaci
základní pokyny učitele
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák se snaží utvářet pozitivní postoj k sobě samému a k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák se snaží o zdravé a vyrovnané sebepojetí.

rozvoj ohebnosti a obratnosti, průpravná cvičení
(skoky prosté odrazem snožmo) pro nácvik
gymnastického odrazu, průpravná cvičení pro rozvoj
nácviku chůze po kladince s dopomocí
základní pojmy, průpravná cvičení pro rozvoj
estetického držení a pohybu těla (nebo jeho částí),
vnímání a prožívání rytmu, tempa a melodie

zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu,
základy bezpečnosti a hygieny
základní pojmy označující danou činnost a používané
náčiní, smluvené povely, signály

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
pokouší se vyjádřit pohybem jednoduchou melodii a rytmus, snaží
se o základní estetické držení těla
seznamuje se s pravidly bezpečného chování při TV a sportu a řídí
se jimi za pomoci učitele, dodržuje hygienické zásady, učí se přivolat
pomoc
pokouší se vyjádřit pohybem jednoduchou melodii a rytmus, snaží
se o základní estetické držení těla

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Hudební výchova -> 1. ročník -> pohybově doprovází písně a říkanky

-->

Prvouka -> 1. ročník -> uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování

<--

Hudební výchova -> 1. ročník -> pohybově doprovází písně a říkanky
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ŠVP výstup
seznamuje se s pravidly bezpečného chování při TV a sportu a řídí
se jimi za pomoci učitele, dodržuje hygienické zásady, učí se přivolat
pomoc
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - atletika
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
Tematický celek - turistika
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
Tematický celek - zdravotní tělesná výchova

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 1. ročník -> uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo

ovládá skoky prosté odrazem snožmo, zvládá podle
průpravná cvičení, nácvik skoku do dálky z rozběhu s
svých předpokladů základní techniku odrazu z odrazové odrazem
nohy
zvládá podle svých předpokladů základy běžecké
abecedy

běžecká abeceda, start, běh, soutěživé přeběhy,
základy nízkého startu - nácvik, běh na 50 m, 60 m z
nízkého startu, běžecká vytrvalost

učí se základní techniku hodu míčkem

hod kriketovým míčkem z místa, hod plným míčem
(autové vhazování)

ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším
pohybovým aktivitám, seznamuje se s některými
pohybovými hrami v přírodě, učí se základům první
pomoci

chůze s překonáváním překážek (do 5 km), vhodná
obuv, oblečení, aplikace pohybových her v přírodním
prostředí, ošetření drobných poranění v přírodních
podmínkách
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Tělesná výchova

2. ročník

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou zvládá základní druhy cvičení, které napomáhají ke
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
správnému držení těla, ovlivňování pohyblivosti,
obratnosti a síly
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou učí se připravit organismus před pohybovou aktivitou,
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
částečně ovládá protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění, denní rozcvička
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji,
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
dýchání ví, jak cvičením odstranit únavu při výuce (s
správné základní cvičební polohy
pomocí učitele)
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
pokouší se o jednoduchá speciální cvičení související s
související s vlastním oslabením
vlastním oslabením
Tematický celek - plavecký výcvik
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti
Tematický celek - sportovní hry
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
Tematický celek - akrobacie a gymnastika
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

cvičení pro správné držení těla v různých polohách a
postojích, správné dýchání, relaxační a kompenzační
hry a cvičení
základní příprava organismu před pohybovou
aktivitou, protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění, denní rozcvička
cvičení pro správné držení těla v různých polohách a
postojích, správné dýchání, relaxační a kompenzační
hry a cvičení
prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu
zdravotního oslabení, vědomá kontrola cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti

seznamuje se s vodním prostředím, dodržuje základní
pravidla bezpečného chování a hygieny při plaveckém
výcviku, učí se základní plavecké dovednosti

průpravná cvičení, základní plavecké dovednosti,
základy bezpečnosti a hygieny při plaveckém kurzu

zná některé míčové hry a je schopen je hrát se
spolužáky, snaží se dodržovat pravidla a respektovat
rozhodčí

míčová průprava, míčové hry, vybíjená

zvládá částečně manipulaci s míčem, základní způsoby
házení a chytání vzhledem ke svým individuálním
předpokladům

manipulace s míčem různé (odpovídající) velikosti a
hmotnosti, základní přihrávky rukou jednoruč,
obouruč, na místě i v pohybu, házení a chytání

zná jednoduché pohybové hry a je schopen je hrát se
spolužáky, utváří pozitivní postoj k sobě samému a k
druhým, snaží se o zdravé, vyrovnané sebepojetí

pohybové hry s různým zaměřením

zvládá základní estetické držení těla, dovede vyjádřit
jednoduchou melodii, rytmus a doprovod pohybem

pohybová průprava pro rozvíjení estetického,
rytmického a prostorového cítění, improvizace
jednoduché tance
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
dovede prosté skoky, pokouší se o základní gymnastický
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
odraz
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
Tematický celek - názvosloví, hygiena, bezpečnost při TV
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
zná základní pravidla bezpečného chování při TV a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
sportu a řídí se jimi za pomocí učitele, dodržuje základní
prostorech školy
hygienické zásady
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
reaguje na základní pokyny učitele, alespoň pasivně
osvojované činnosti a její organizaci
ovládá základní tělocvičné názvosloví a pojmy

průpravná cvičení, nácvik kotoulu vpřed, kladinka rovnovážná cvičení, přeskok – výskok do vzporu
dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z
trampolínky, cvičení na nářadí
zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu,
základy bezpečnosti a hygieny
pořadová cvičení – dvojřad, dvojstup, přemístění v
útvaru, pochod se zpěvem
základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely, signály

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák se snaží utvářet pozitivní postoj k sobě samému a k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák se snaží o zdravé a vyrovnané sebepojetí.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
zvládá základní estetické držení těla, dovede vyjádřit jednoduchou
melodii, rytmus a doprovod pohybem
ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým
aktivitám, seznamuje se s některými pohybovými hrami v přírodě,
učí se základům první pomoci
zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání ví, jak
cvičením odstranit únavu při výuce (s pomocí učitele)
zná základní pravidla bezpečného chování při TV a sportu a řídí se
jimi za pomocí učitele, dodržuje základní hygienické zásady

Závislost
-->
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Hudební výchova -> 2. ročník -> pohybově doprovází písně a
skladby
Prvouka -> 2. ročník -> dbá o své zdraví

-->

Prvouka -> 2. ročník -> využívá znalostí o lidském těle

-->

Prvouka -> 2. ročník -> uplatňuje pravidla bezpečnosti
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ŠVP výstup
zvládá základní estetické držení těla, dovede vyjádřit jednoduchou
melodii, rytmus a doprovod pohybem
ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým
aktivitám, seznamuje se s některými pohybovými hrami v přírodě,
učí se základům první pomoci
zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání ví, jak
cvičením odstranit únavu při výuce (s pomocí učitele)
zná základní pravidla bezpečného chování při TV a sportu a řídí se
jimi za pomocí učitele, dodržuje základní hygienické zásady
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - atletika
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
Tematický celek - turistika

Závislost
<-<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Hudební výchova -> 2. ročník -> pohybově doprovází písně a
skladby
Prvouka -> 2. ročník -> dbá o své zdraví

<--

Prvouka -> 2. ročník -> využívá znalostí o lidském těle

<--

Prvouka -> 2. ročník -> uplatňuje pravidla bezpečnosti

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uběhne 60 m, zná princip štafetového běhu a taktiku
běhu na větší vzdálenosti

Učivo
běh individuálním tempem (postupné zrychlování),
rychlá chůze, běh v terénu, vytrvalostní běh, štafetový
běh, základy nízkého startu

ovládá skoky prosté odrazem snožmo, zvládá podle
skok daleký z místa, skok daleký s rozběhem
svých předpokladů základní techniku odrazu z odrazové
nohy
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3. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
Tematický celek - zdravotní tělesná výchova
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším
pohybovým aktivitám, zvládá základní techniku chůze,
dovede se připravit na turistickou akci

pohybové hry a cvičení v přírodě, turistika, orientace v
krajině, čtení z mapy, první pomoc

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou, zná protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
zvládá denní rozcvičku
zvládá základní druhy cvičení, které napomáhají ke
správnému držení těla, ovlivňování pohyblivosti,
obratnosti a síly, zná zásady správného sezení, držení
těla ve stoji, dýchání, umí s pomocí učitele odstranit
únavu při výuce
zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením

základní příprava organismu před pohybovou
aktivitou, protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění, denní rozcvička

dodržuje pravidla bezpečného chování a hygieny při
plaveckém výcviku, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti
zvládne techniku jednoho plaveckého stylu, seznámí se
s prvky sebezáchrany a bezpečnosti při pobytu ve vodě

průpravná cvičení, základní plavecké dovednosti,
základy bezpečnosti a hygieny při plaveckém kurzu

zvládá základní způsoby házení a chytání míče
odpovídající velikosti a hmotnosti

míčová průprava, základní dovednosti s míčem,
míčové hry (vybíjená)

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
Tematický celek - plavecký výcvik
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti
Tematický celek - sportovní hry
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

cvičení pro správné držení těla v různých polohách a
postojích, správné dýchání, relaxační hry a cvičení

prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu
zdravotního oslabení, vědomá kontrola cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti

základní plavecké styly, prvky sebezáchrany a
bezpečnosti

zná a dodržuje základní pravidla osvojovaných her a je různé druhy sportovních a pohybových her,
schopen je hrát se spolužáky, snaží se spolupracovat při zdokonalování nových pohybových dovedností
týmové pohybové hře, reguluje vlastní jednání
dodržování pravidel, hra fair play, sportovní chování
při soutěžích
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3. ročník

Tematický celek - akrobacie a gymnastika
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
dovede prosté skoky, zvládá základy gymnastického
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
odrazu, s dopomocí zvládá výskok na kozu
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
zvládá základní estetické držení těla, dovede vyjádřit
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednoduchou melodii, rytmus a doprovod pohybem
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
zvládá základní cvičení se švihadlem
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
Tematický celek - názvosloví, hygiena, bezpečnost při TV
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
ovládá pravidla bezpečného chování při TV a sportu,
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
dodržuje hygienické zásady, zvládne přivolat pomoc
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
ovládá základní tělocvičné názvosloví a pojmy, zná a
osvojované činnosti a její organizaci
reaguje na základní pokyny učitele

průpravná gymnastická cvičení, akrobacie – kotoul
vpřed, kladinka – chůze s dopomocí, průpravná cvičení
pro přeskok, nácvik odrazu z můstku na kozu
rozvíjení estetického, rytmického a prostorového
cítění, jednoduché tance

cvičení se švihadlem a lanem - přeskoky, posilovací
cvičení s využitím krátkého švihadla, podbíhání,
přeskakování, nácvik odrazu (přeskok napnutého
švihadla)
zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu,
základy bezpečnosti a hygieny
chůze v terénu, chůze v útvaru, pořadová cvičení
základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely, signály

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák zná a dodržuje základní pravidla osvojovaných her a je schopen je hrát se spolužáky, snaží se spolupracovat při týmové pohybové hře.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Žák se pokusí o sebekontrolu, sebeovládání - regulaci vlastního jednání.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
zvládá základní estetické držení těla, dovede vyjádřit jednoduchou
melodii, rytmus a doprovod pohybem

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Hudební výchova -> 3. ročník -> nacvičuje tanec, kroky
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ŠVP výstup
ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým
aktivitám, zvládá základní techniku chůze, dovede se připravit na
turistickou akci
ovládá pravidla bezpečného chování při TV a sportu, dodržuje
hygienické zásady, zvládne přivolat pomoc
zvládá základní estetické držení těla, dovede vyjádřit jednoduchou
melodii, rytmus a doprovod pohybem
zvládá základní estetické držení těla, dovede vyjádřit jednoduchou
melodii, rytmus a doprovod pohybem
ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým
aktivitám, zvládá základní techniku chůze, dovede se připravit na
turistickou akci
ovládá pravidla bezpečného chování při TV a sportu, dodržuje
hygienické zásady, zvládne přivolat pomoc
zvládá základní estetické držení těla, dovede vyjádřit jednoduchou
melodii, rytmus a doprovod pohybem
Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - atletika

Závislost
-->

-->
-->
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Prvouka -> 3. ročník -> uplatňuje zdravotně preventivní návyky s
využitím znalostí o lidském těle
Prvouka -> 3. ročník -> dodržuje základní způsoby chování zajišťující
mu bezpečnost při různých činnostech
Prvouka -> 3. ročník -> uplatňuje zdravotně preventivní návyky s
využitím znalostí o lidském těle
Hudební výchova -> 3. ročník -> nacvičuje tanec, kroky

<--

Prvouka -> 3. ročník -> uplatňuje zdravotně preventivní návyky s
využitím znalostí o lidském těle

<--

Prvouka -> 3. ročník -> dodržuje základní způsoby chování zajišťující
mu bezpečnost při různých činnostech
Prvouka -> 3. ročník -> uplatňuje zdravotně preventivní návyky s
využitím znalostí o lidském těle

<--

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Vlastivěda - 4. ročník

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

Učivo
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4. ročník

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her

zvládá podle svých předpokladů techniky běhu

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
Tematický celek - turistika
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her

zvládá podle svých předpokladů techniku hodu
kriketovým míčkem

Tematický celek - zdravotní tělesná výchova
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

běžecká abeceda, průpravná běžecká cvičení, nízký a
polovysoký start na povel, nízký start – běh 60 m, běh
v terénu (prokládaný chůzí, souvislý podle úrovně
žáků), přespolní běh a vytrvalostní běh
kod kriketovým míčkem z místa i s rozběhem

zvládá podle svých předpokladů techniku odrazu z
odrazové nohy

skok do dálky z rozběhu

zvládá pohyb v mírně náročném terénu, chová se
ohleduplně k přírodě

bezpečnost a hygiena při turistice, základní pojmy
spojené s vycházkami, výlety do přírody, čtení z mapy,
chůze v terénu, aplikace pohybových her v přírodním
prostředí

učí se pravidelně zařazovat do svého režimu vhodné
rozcvička, posilovací a kondiční cvičení
pohybové činnosti osvojené při TV, zlepšuje své výkony
a fyzickou zdatnost
zná své pohybové přednosti a nedostatky, s pomocí
učitele umí odstranit cvičením únavu při výuce

správné dýchání, držení těla, protahování, relaxační
cviky a hry

učí se pravidelně zařazovat do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením
zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením

denní režim z pohledu zdravotního oslabení

s pomocí učitele pozná nevhodné činnosti, které
ohrožují jeho zdraví nebo jsou v rozporu s jeho
oslabením

nevhodné činnosti, které ohrožují zdraví

prevence a korekce oslabení, vědomá kontrola cvičení

Tematický celek - sportovní hry
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4. ročník

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her

ovládá elementární herní činnosti jednotlivce a umí je
využít v míčových hrách, reguluje vlastní jednání

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
Tematický celek - akrobacie a gymnastika
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her

pokusí se zhodnotit kvalitu pohybové činnosti své i
spolužáka, přiměřeně reaguje na hodnocení ostatních

zvládá prosté skoky, výskoky na švédskou bednu
odrazem z můstku, přeskok s dopomocí

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
rozliší krok poskočný, přísunný, přeměnný
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
Tematický celek - názvosloví, hygiena, bezpečnost při TV
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
zná pravidla chování při TV a sportu, dodržuje
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
bezpečnost a hygienu
reaguje v situaci úrazu spolužáka

průpravné prvky míčových her, základní přihrávky a
manipulace s míčem, střelba jednoruč a obouruč na
koš, pravidla mini basketbalu, vedení míče driblinkem,
přihrávka horním obloukem, vrchní přihrávka
jednoruč, chytání míče, míčové hry podle vhodnosti
zařazení (vybíjená, přehazovaná, ….)
hodnocení a sebehodncení

průpravné cviky pro nácvik odrazu na můstku, odraz z
můstku, kotoul vpřed, průpravné cviky pro roznožku
přes kozu, výskok na díly švédské bedny do vzporu
dřepmo, chůze po kladince, přeskoky dlouhého
švihadla, cvičení se švihadlem
základní estetický pohyb těla a jeho částí, jednoduché
tance, rytmická cvičení s hudbou, krok poskočný,
přísunný, přeměnný
základní poznatky z TV a sportu, hygiena, bezpečnost,
organizace a komunikace,
zásady první pomoci, nejdůležitější telefonní čísla
první pomoci
základní tělocvičné názvosloví

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
zná základní tělocvičné názvosloví, smluvené signály a
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
povely
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák zná a dodržuje základní pravidla osvojovaných her a je schopen je hrát se spolužáky, spolupracuje při týmové pohybové hře.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák se pokusí o zdravé zhodnocení kvality pohybové činnosti své i spolužáka a přiměřeně reaguje na hodnocení ostatních.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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4. ročník

Žák se pokusí o sebekontrolu, sebeovládání - regulaci vlastního jednání.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
rozliší krok poskočný, přísunný, přeměnný

Závislost
-->

rozliší krok poskočný, přísunný, přeměnný

<--

Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - atletika
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Hudební výchova -> 4. ročník -> ztvárňuje pohybovou improvizaci
do hudby dle individuálních dispozic
Hudební výchova -> 4. ročník -> ztvárňuje pohybovou improvizaci
do hudby dle individuálních dispozic

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 5. ročník
--> Vlastivěda - 5. ročník

Kompetence k učení
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
ovládá základy techniky běhu

Učivo

ovládá techniku odrazu z odrazové nohy

běžecká abeceda, průpravná běžecká cvičení, nízký a
polovysoký start na povel, nízký start – běh 60 m,
vysoký start – běh 300m, 750 m, běh v terénu
skok do dálky z rozběhu

zvládá techniku hodu kriketovým míčkem

hod kriketovým míčkem z místa i s rozběhem
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TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
Tematický celek - turistika
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her

Tematický celek - zdravotní tělesná výchova
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
Tematický celek - sportovní hry
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her

5. ročník
změří pohybové výkony v osvojovaných disciplínách a
porovná je s předchozími výsledky

zvyšování fyzické zdatnosti

zvládá pohyb v mírně náročném terénu se zátěží,
dovede se samostatně připravit na turistickou akci
(oblečení, hygiena, …), chová se ohleduplně k přírodě,
dovede se orientovat podle mapy v terénu s pomocí
učitele

bezpečnost a hygiena při turistice, základní pojmy
spojené s vycházkami, výlety do přírody, čtení z mapy,
chůze v terénu, aplikace pohybových her v přírodním
prostředí

pravidelně zařazuje do svého režimu vhodné pohybové rozcvička, průpravná kondiční a posilovací cvičení pro
činnosti osvojené při TV, zlepšuje své výkony a fyzickou svalové napětí a uvolnění celého těla a jeho částí
zdatnost
zná své pohybové přednosti a nedostatky, cvičením s
pomocí učitele umí odstranit únavu při výuce

správné dýchání, držení těla, protahování, relaxační
cviky a hry

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním
oslabením
zvládá techniku speciálních cvičení, koriguje ji podle
pokynů učitele

denní režim z pohledu zdravotního oslabení

rozpozná nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví
nebo jsou v rozporu s jeho oslabením

nevhodné činnosti, které ohrožují zdraví

ovládá konkrétní míčové hry s pravidly, zvládá
elementární herní činnosti jednotlivce a umí je využít,
reguluje vlastní jednání

průpravné prvky míčových her, základní přihrávky a
manipulace s míčem, střelba jednoruč a obouruč na
koš, pravidla mini basketbalu, vedení míče driblinkem,
doprava míče z obranné poloviny na útočnou,
přihrávka horním obloukem, vrchní přihrávka
jednoruč, chytání míče, míčové hry podle vhodnosti
zařazení (vybíjená, přehazovaná, ….)

prevence a korekce oslabení, vědomá kontrola cvičení
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
Tematický celek - akrobacie a gymnastika
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her

5. ročník
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti své i
spolužáka, přiměřeně reaguje na hodnocení ostatních

hodnocení a sebehodnocení

hraje fair play, dodržuje osvojená pravidla sportovních
her a soutěží, respektuje rozhodnutí rozhodčího

sportovní chování, pravidla sportovních a pohybových
her, hra fair play, respektování odlišných sportovních
možností jednotlivců

zorganizuje nenáročné pohybové hry (soutěže) na
úrovni třídy

pohybové hry a soutěže

zvládne kotoul vpřed, ovládá prosté skoky, výskoky
odrazem z můstku, zvládne roznožku přes nářadí
odpovídající výšky

průprava pro zvládnutí gymnastických cvičení, kotoul
vpřed, vzad, průpravná cvičení pro nácvik skoků a
přeskoků, roznožka přes nářadí odpovídající výšky
(kozy s odrazem z můstku), skrčka přes kozu, švédskou
bednu našíř odrazem z můstku, kladinka – chůze bez
dopomoci, cvičení se švihadlem, gymnastické cvičení s
hudbou
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
ovládá estetické držení těla, pohybem vyjádří rytmický a základní estetický pohyb těla a jeho částí, jednoduché
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
melodický doprovod, zvládne valčíkový a polkový krok tance, rytmická cvičení s hudbou, krok poskočný,
vytváří varianty osvojených pohybových her
přísunný, přeměnný
Tematický celek - názvosloví, hygiena, bezpečnost při TV
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
zná pravidla chování při TV a sportu a řídí se jimi,
základní poznatky z TV a sportu, hygiena, bezpečnost,
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
dodržuje zásady hygieny, dokáže přivolat pomoc
organizace a komunikace,
reaguje v situaci úrazu spolužáka
zásady první pomoci, nejdůležitější telefonní čísla
první pomoci
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
zná aktivně základní tělocvičné názvosloví, smluvené
základní tělocvičné názvosloví
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
signály a povely
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
dovede získat základní informace o pohybových
různé zdroje informací, nabídka volnočasových
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě
pohybových aktivit, spolupráce se sportovními oddíly
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace bydliště a dokáže tyto aktuální informace předat
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
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5. ročník

Žák zná a dodržuje základní pravidla osvojovaných her, spolupracuje při týmové pohybové hře a dodvede eticky zvládat situace soutěží.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák se pokusí o zdravé zhodnocení kvality pohybové činnosti své i spolužáka a přiměřeně reaguje na hodnocení ostatních.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Žák se pokusí o sebekontrolu, sebeovládání - regulaci vlastního jednání.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
ovládá estetické držení těla, pohybem vyjádří rytmický a melodický
doprovod, zvládne valčíkový a polkový krok
ovládá estetické držení těla, pohybem vyjádří rytmický a melodický
doprovod, zvládne valčíkový a polkový krok
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Závislost
-->
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Hudební výchova -> 5. ročník -> vyjádří hudbu pohybem dle svých
individuálních dispozic
Hudební výchova -> 5. ročník -> vyjádří hudbu pohybem dle svých
individuálních dispozic

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uplatňuje vhodné a bezpečné chování při hodinách i v
neznámém prostředí
uvědomuje si rozdíly mezi pohybovou činností různých
skupin lidí a respektuje je
ve vypjatých situacích jedná a prakticky se rozhoduje

Učivo
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

rozdíl mezi Tv a sportem dívek a chlapců, zdravých a
oslabených
základy poskytování první pomoci
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TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

6. ročník
uspořádá si svůj pohybový režim
používá základní cviky a sestavy pro různé účely

význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v
denním režimu
význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v
denním režimu

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

zdravý životní styl, odmítání škodlivin

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním
podmínkám a aplikuje na dané podmínky obecné
zásady bezpečnosti

význam jednotlivých druhů cvičení vzhledem k
aktuálním podmínkám

přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a
možnostem

Atletika
běh-speciální běžecká cvičení
rychlý běh 60 m
běh vytrvalostní-do 1000 m
běh v terénu
běh štafetový 4x60 m
skok do dálky
skok do výšky nůžky
hod
hod míčkem
Sportovní hry
odbíjená, házená, košíková, kopaná, florbal (herní
činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy,
pravidla hry ve všech výše uvedených sportovních
hrách)
Netradiční sportovní hry, např. ringo, lakros, softbal,
kriket
Gymnastika
akrobacie-kotoul vpřed, vzad
přemet stranou, stoj na rukou s dopomocí
rovnovážné polohy v postojích
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

6. ročník
poskoky
jednoduché vazby a sestavy
přeskoky-odrazy na můstku-výskok na bednu
roznožka přes kozu
skrčka pře kozu
hrazda po čelo-výmyk
kladina-různé druhy chůze
rovnovážné polohy
Pohybové hry-soutěživé a bojové
hry pro zdokonalení nových pohybových dovedností
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou
základy rytmiky
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků
význam jednotlivých cviků pro správné držení těla,
estetiku, společenský kontakt, zdatnost a odpočinek
Úpoly
přetahy, přetlaky
pády vzad skulením do kolébky kotoulem přes rameno
vybere a použije vhodnou výstroj a výzbroj odpovídající používání výzbroje a výstroje odpovídající dané
danému sportu a konkrétním podmínkám
činnosti
pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti v
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností
kondičních testech a usiluje o zlepšení její úrovně
cvičí podle slovních pokynů

základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely,
signály, značky, gesta

prokazuje pozitivní, empatický přístup k
handicapovaným, méně zdatným spolužákům nebo
osobám opačného pohlaví

rozdíl mezi pohybovými dovednostmi a sportem dívek
a chlapců, zdravých, oslabených nebo
handicapovaných jedinců

používá zkušenosti z pohybových her, dovednosti
využívá v rámci upevňování mezilidských kontaktů
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu

pravidla osvojovaných pohybových činností (her,
závodů, soutěží), strategie ve hře
pravidla osvojovaných pohybových činností (her,
závodů, soutěží), strategie ve hře
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

6. ročník
rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího,
organizátora a diváka během pohybových aktivit

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí,
organizátor, divák

dodržuje podmínky dané organizátorem činností, chápe
jejich význam a své jednání podřizuje určeným
organizačním pravidlům
změří a zaznamená sledované údaje vlastních nebo
cizích aktivit

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí,
organizátor, divák

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
rozumí pravidlům a ovládá základy rozhodování při hře
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
zapojuje se do přípravy a realizace třídních nebo
školních pohybových aktivit
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
srozumitelně zapíše naměřená data
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
zapojuje se do běžné Tv a pohybových aktivit podle
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
svých možností a schopností
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich zatížení a využití vhodných pomůcek
optimální provedení
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho
oslabením, a upozorní na ně
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák si je vědom hodnoty spolupráce a pomoci při vzájemném soutěžení.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se aktivně podílí na ochraně a utváření prostředí s ohledem na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

měření sportovních výkonů-čas, výška, dálka,
množství opakování
měření dechové a tepové frekvence
spolurozhodování jednotlivých utkání

spoluorganizace utkání a soutěží
vyplňování tabulek
činnosti a informace podporující korekce zdravotního
postižení
činnosti a informace podporující korekce zdravotního
postižení

základy speciálních cvičení-strečink, relaxace, pilates...
hodnocení aktuálního zdravotního stavu a únavy,
sebereflexe a komunikace
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6. ročník

Žák je veden k pochopení významu řádu, pravidel a jednotlivých rolí při sportu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák přizpůsobuje vlastní činnost potřebám a cílům týmu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák je veden k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák se učí utvářet pozitivní postoje k sobě a k druhým.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák respektuje kulturní, etnické a jiné odlišnosti.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
uspořádá si svůj pohybový režim
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit

Závislost
-->
-->

rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit

<--

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Životní styl -> 6. ročník -> rozpozná správný stravovací a pitný režim
Životní styl -> 6. ročník -> užívá vhodné relaxační cviky pro uvolnění,
zklidnění, zvládání stresu
Životní styl -> 6. ročník -> užívá vhodné relaxační cviky pro uvolnění,
zklidnění, zvládání stresu

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo

287

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Tělesná výchova
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

7. ročník
uplatňuje vhodné a bezpečné chování při hodinách i v
neznámém prostředí

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

uvědomuje si rozdíly mezi pohybovou činností různých
skupin lidí a respektuje je
ve vypjatých situacích jedná a prakticky se rozhoduje

rozdíl mezi Tv a sportem dívek a chlapců, zdravých a
oslabených
základy poskytování první pomoci

uspořádá si svůj pohybový režim

význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v
denním režimu
význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v
denním režimu

používá základní cviky a sestavy pro různé účely

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

zdravý životní styl, odmítání škodlivin

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním
podmínkám a aplikuje na dané podmínky obecné
zásady bezpečnosti

význam jednotlivých druhů cvičení vzhledem k
aktuálním podmínkám

přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a
možnostem

Atletika běh-speciální běžecká cvičení rychlý běh 60 m
běh vytrvalostní-do 1000 m běh v terénu běh
štafetový 4x60 m skok do dálky skok do výšky nůžky
hod hod míčkem Sportovní hry odbíjená, házená,
košíková, kopaná, florbal (herní činnosti jednotlivce,
herní kombinace, herní systémy, pravidla hry ve všech
výše uvedených sportovních hrách) Netradiční
sportovní hry, např. ringo, lakros, softbal, kriket
Gymnastika akrobacie-kotoul vpřed, vzad přemet
stranou, stoj na rukou s dopomocí rovnovážné polohy
v postojích poskoky jednoduché vazby a sestavy
přeskoky-odrazy na můstku-výskok na bednu roznožka
přes kozu skrčka pře kozu hrazda po čelo-výmyk
kladina-různé druhy chůze rovnovážné polohy

288

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Tělesná výchova

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

7. ročník
Pohybové hry-soutěživé a bojové hry pro zdokonalení
nových pohybových dovedností Estetické a kondiční
formy cvičení s hudbou základy rytmiky kondiční
formy cvičení pro daný věk žáků význam jednotlivých
cviků pro správné držení těla, estetiku, společenský
kontakt, zdatnost a odpočinek Úpoly přetahy, přetlaky
pády vzad skulením do kolébky kotoulem přes rameno
vybere a použije vhodnou výstroj a výzbroj odpovídající používání výzbroje a výstroje odpovídající dané
danému sportu a konkrétním podmínkám
činnosti
pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti v
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností
kondičních testech a usiluje o zlepšení její úrovně
cvičí podle slovních pokynů

základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely,
signály, značky, gesta

prokazuje pozitivní, empatický přístup k
handicapovaným, méně zdatným spolužákům nebo
osobám opačného pohlaví

rozdíl mezi pohybovými dovednostmi a sportem dívek
a chlapců, zdravých, oslabených nebo
handicapovaných jedinců

používá zkušenosti z pohybových her, dovednosti
využívá v rámci upevňování mezilidských kontaktů
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu
rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího,
organizátora a diváka během pohybových aktivit

pravidla osvojovaných pohybových činností (her,
závodů, soutěží), strategie ve hře
pravidla osvojovaných pohybových činností (her,
závodů, soutěží), strategie ve hře
pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí,
organizátor, divák

dodržuje podmínky dané organizátorem činností, chápe
jejich význam a své jednání podřizuje určeným
organizačním pravidlům
změří a zaznamená sledované údaje vlastních nebo
cizích aktivit

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí,
organizátor, divák
měření sportovních výkonů-čas, výška, dálka,
množství opakování
měření dechové a tepové frekvence
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7. ročník

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
rozumí pravidlům a ovládá základy rozhodování při hře
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
zapojuje se do přípravy a realizace třídních nebo
školních pohybových aktivit
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
srozumitelně zapíše naměřená data
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
zapojuje se do běžné Tv a pohybových aktivit podle
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
svých možností a schopností
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich zatížení a využití vhodných pomůcek
optimální provedení
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit

spolurozhodování jednotlivých utkání

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

hodnocení aktuálního zdravotního stavu a únavy,
sebereflexe a komunikace

rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho
oslabením, a upozorní na ně
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

spoluorganizace utkání a soutěží
vyplňování tabulek
činnosti a informace podporující korekce zdravotního
postižení
činnosti a informace podporující korekce zdravotního
postižení

základy speciálních cvičení-strečink, relaxace, pilates...

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák je veden k pochopení významu řádu, pravidel a jednotlivých rolí při sportu.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák respektuje kulturní, etnické a jiné odlišnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žáci se učí utvářet pozitivní postoje k sobě a k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák je veden k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se aktivně podílí na ochraně a utváření prostředí s ohledem na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák přizpůsobuje vlastní činnost potřebám a cílům týmu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

290

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Tělesná výchova

7. ročník

Žák si je vědom hodnoty spolupráce a pomoci při vzájemném soutěžení.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uplatňuje vhodné a bezpečné chování při hodinách i v
neznámém prostředí

Učivo
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

uvědomuje si rozdíly mezi pohybovou činností různých
skupin lidí a respektuje je
ve vypjatých situacích jedná a prakticky se rozhoduje

rozdíl mezi Tv a sportem dívek a chlapců, zdravých a
oslabených
základy poskytování první pomoci

uspořádá si svůj pohybový režim

význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v
denním režimu
význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v
denním režimu

samostatně připraví a vede tematické rozcvičení s
ohledem na charakter další pohybové zátěže
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

zdravý životní styl, odmítání škodlivin

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním
podmínkám a aplikuje na dané podmínky obecné
zásady bezpečnosti

význam jednotlivých druhů cvičení vzhledem k
aktuálním podmínkám
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TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

8. ročník
přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a
možnostem

Atletika běh-speciální běžecká cvičení rychlý běh do
100 m běh vytrvalostní-do 1500 m běh v terénu běh
štafetový 4x60 m skok do dálky skok do výšky-flop a
stredl vrh koulí Sportovní hry odbíjená, házená,
košíková, kopaná, florbal (herní činnosti jednotlivce,
herní kombinace, herní systémy, pravidla hry ve všech
výše uvedených sportovních hrách) Netradiční
sportovní hry, např. ringo, lakros, softbal, kriket
Gymnastika akrobacie-kotoul vpřed, vzad přemet
stranou, stoj na rukou s dopomocí rovnovážné polohy
v postojích poskoky jednoduché vazby a sestavy
přeskoky-odrazy na můstku-výskok na bednu roznožka
přes kozu skrčka pře kozu hrazda po čelo-výmyk
kladina-různé druhy chůze rovnovážné polohy
Pohybové hry-soutěživé a bojové hry pro zdokonalení
nových pohybových dovedností Estetické a kondiční
formy cvičení s hudbou základy rytmiky kondiční
formy cvičení pro daný věk žáků význam jednotlivých
cviků pro správné držení těla, estetiku, společenský
kontakt, zdatnost a odpočinek Úpoly přetahy, přetlaky
pády vzad skulením do kolébky kotoulem přes rameno
vybere a použije vhodnou výstroj a výzbroj odpovídající používání výzbroje a výstroje odpovídající dané
danému sportu a konkrétním podmínkám
činnosti
pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti v
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností
kondičních testech a usiluje o zlepšení její úrovně
vhodně reaguje na pokyny, povely i nonverbální signály základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely,
v rámci sportovních aktivit a jejich pravidel
signály, značky, gesta
jedná uvědoměle podle principů fair play, rozpozná
negativní projevy a na tyto situace adekvátně reaguje

rozdíl mezi pohybovými dovednostmi a sportem dívek
a chlapců, zdravých, oslabených nebo
handicapovaných jedinců
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

8. ročník
používá zkušenosti z pohybových her, dovednosti
využívá v rámci upevňování mezilidských kontaktů,
vyjádří osobní názor na průběh pohybových aktivit
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu
rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího,
organizátora a diváka během pohybových aktivit

pravidla osvojovaných pohybových činností (her,
závodů, soutěží), strategie ve hře

dodržuje podmínky dané organizátorem činností, chápe
jejich význam a své jednání podřizuje určeným
organizačním pravidlům
změří a zaznamená sledované údaje vlastních nebo
cizích aktivit, vyhodnocuje zaznamenané údaje,
popisuje jejich změny a vývoj

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí,
organizátor, divák

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
rozumí pravidlům a ovládá základy rozhodování při hře
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
zapojuje se do přípravy a realizace třídních nebo
školních pohybových aktivit, zorganizuje soutěž pro
žáky nižších ročníků
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
srozumitelně zapíše naměřená data, zpracuje hodnoty
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci dosažených výsledků a data prezentuje
sleduje v médiích měřitelné výsledky sportovních
činností a s určitým záměrem je prezentuje
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
zapojuje se do běžné Tv a pohybových aktivit podle
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
svých možností a schopností
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich zatížení a využití vhodných pomůcek
optimální provedení
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí,
organizátor, divák
pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí,
organizátor, divák

měření sportovních výkonů-čas, výška, dálka,
množství opakování
měření dechové a tepové frekvence
samostatné rozhodování jednotlivých utkání

organizace utkání a soutěží

vyplňování tabulek a jejich prezentace
vyplňování tabulek a jejich prezentace
činnosti a informace podporující korekce zdravotního
postižení
činnosti a informace podporující korekce zdravotního
postižení

základy speciálních cvičení-strečink, relaxace, pilates...
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ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

8. ročník
rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho
oslabením, a upozorní na ně
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

hodnocení aktuálního zdravotního stavu a únavy,
sebereflexe a komunikace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák je veden k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák se učí utvářet pozitivní postoje k sobě a k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák si je vědom hodnoty spolupráce a pomoci při vzájemném soutěžení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák je veden k pochopení významu řádu, pravidel a jednotlivých rolí při sportu.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák respektuje kulturní, etnické a jiné odlišnosti.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se aktivně podílí na ochraně a utváření prostředí s ohledem na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák přizpůsobuje vlastní činnost potřebám a cílům týmu.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
uspořádá si svůj pohybový režim

Závislost
-->

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší

<--

-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Životní styl -> 8. ročník -> v modelové situaci předvádí vhodné
způsoby odmítnutí nabízené návykové látky
Životní styl -> 8. ročník -> užívá vhodné relaxační cviky pro uvolnění,
zklidnění, zvládání stresu
Životní styl -> 8. ročník -> v modelové situaci předvádí vhodné
způsoby odmítnutí nabízené návykové látky
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uplatňuje vhodné a bezpečné chování při hodinách i v
neznámém prostředí

Učivo
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

uvědomuje si rozdíly mezi pohybovou činností různých
skupin lidí a respektuje je
ve vypjatých situacích jedná a prakticky se rozhoduje

rozdíl mezi Tv a sportem dívek a chlapců, zdravých a
oslabených
základy poskytování první pomoci

uspořádá si svůj pohybový režim

význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v
denním režimu
význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v
denním režimu

samostatně připraví a vede tematické rozcvičení s
ohledem na charakter další pohybové zátěže
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

zdravý životní styl, odmítání škodlivin

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním
podmínkám a aplikuje na dané podmínky obecné
zásady bezpečnosti

význam jednotlivých druhů cvičení vzhledem k
aktuálním podmínkám

přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a
možnostem

Atletika běh-speciální běžecká cvičení rychlý běh do
100 m běh vytrvalostní-do 1500 m běh v terénu běh
štafetový 4x60 m skok do dálky skok do výšky-flop a
stredl vrh koulí Sportovní hry odbíjená, házená,
košíková, kopaná, florbal (herní činnosti jednotlivce,
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

9. ročník
herní kombinace, herní systémy, pravidla hry ve všech
výše uvedených sportovních hrách) Netradiční
sportovní hry, např. ringo, lakros, softbal, kriket
Gymnastika akrobacie-kotoul vpřed, vzad přemet
stranou, stoj na rukou s dopomocí rovnovážné polohy
v postojích poskoky jednoduché vazby a sestavy
přeskoky-odrazy na můstku-výskok na bednu roznožka
přes kozu skrčka pře kozu hrazda po čelo-výmyk
kladina-různé druhy chůze rovnovážné polohy
Pohybové hry-soutěživé a bojové hry pro zdokonalení
nových pohybových dovedností Estetické a kondiční
formy cvičení s hudbou základy rytmiky kondiční
formy cvičení pro daný věk žáků význam jednotlivých
cviků pro správné držení těla, estetiku, společenský
kontakt, zdatnost a odpočinek Úpoly přetahy, přetlaky
pády vzad skulením do kolébky kotoulem přes rameno
vybere a použije vhodnou výstroj a výzbroj odpovídající používání výzbroje a výstroje odpovídající dané
danému sportu a konkrétním podmínkám
činnosti
pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti v
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností
kondičních testech a usiluje o zlepšení její úrovně
vhodně reaguje na pokyny, povely i nonverbální signály základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely,
v rámci sportovních aktivit a jejich pravidel
signály, značky, gesta
jedná uvědoměle podle principů fair play, rozpozná
negativní projevy a na tyto situace adekvátně reaguje

rozdíl mezi pohybovými dovednostmi a sportem dívek
a chlapců, zdravých, oslabených nebo
handicapovaných jedinců

používá zkušenosti z pohybových her, dovednosti
využívá v rámci upevňování mezilidských kontaktů,
vyjádří osobní názor na průběh pohybových aktivit
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu

pravidla osvojovaných pohybových činností (her,
závodů, soutěží), strategie ve hře
pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí,
organizátor, divák
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

9. ročník
rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího,
organizátora a diváka během pohybových aktivit

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí,
organizátor, divák

dodržuje podmínky dané organizátorem činností, chápe
jejich význam a své jednání podřizuje určeným
organizačním pravidlům
změří a zaznamená sledované údaje vlastních nebo
cizích aktivit, vyhodnocuje zaznamenané údaje,
popisuje jejich změny a vývoj

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí,
organizátor, divák

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
rozumí pravidlům a ovládá základy rozhodování při hře
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
zapojuje se do přípravy a realizace třídních nebo
školních pohybových aktivit, zorganizuje soutěž pro
žáky nižších ročníků
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
srozumitelně zapíše naměřená data, zpracuje hodnoty
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci dosažených výsledků a data prezentuje
sleduje v médiích měřitelné výsledky sportovních
činností a s určitým záměrem je prezentuje
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
zapojuje se do běžné Tv a pohybových aktivit podle
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
svých možností a schopností
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich zatížení a využití vhodných pomůcek
optimální provedení
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení

rozpozná činnosti, které jsou v rozpo

měření sportovních výkonů-čas, výška, dálka,
množství opakování
měření dechové a tepové frekvence
samostatné rozhodování jednotlivých utkání

organizace utkání a soutěží

vyplňování tabulek a jejich prezentace
vyplňování tabulek a jejich prezentace
činnosti a informace podporující korekce zdravotního
postižení
činnosti a informace podporující korekce zdravotního
postižení

základy speciálních cvičení-strečink, relaxace, pilates...
hodnocení aktuálního zdravotního stavu a únavy,
sebereflexe a komunikace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák respektuje kulturní, etnické a jiné odlišnosti.
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9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák je veden k pochopení významu řádu, pravidel a jednotlivých rolí při sportu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se aktivně podílí na ochraně a utváření prostředí s ohledem na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák si je vědom hodnoty spolupráce a pomoci při vzájemném soutěžení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák se učí utvářet pozitivní postoje k sobě a k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák je veden k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák přizpůsobuje vlastní činnost potřebám a cílům týmu.

5.18 Životní styl
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

2

Životní styl
Člověk a zdraví
Vyučovací předmět Životní styl je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která plynule navazuje na
obsah vzdělávací oblasti z I. stupně - Člověk a jeho svět.
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Název předmětu

Životní styl
Hlavním cílem předmětu je rozvíjet zdravý způsob života u žáků ve všech oblastech a formovat a rozvíjet
pozitivní vztah nejen k vlastnímu zdraví, ale i ke zdraví ostatních. Žáci si upevňují hygienické, pracovní,
stravovací a další preventivní návyky.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby převzali zodpovědnost za vlastní zdraví a aby své zdraví aktivně rozvíjeli a
chránili ve všech jeho složkách (tělesné, duševní a sociální). Do vzdělávacího obsahu jsou zahrnuty i vztahy
mezi lidmi, změny v životě člověka. Nedílnou součástí je i obsah zaměřený na reprodukční zdraví a prevenci
závislostí.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Životní styl je zařazen do 6. a 8. ročníku s dotací 1 hodina týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Výuka probíhá v nedělených skupinách v kmenové učebně. Výjimečně může výuka probíhat mimo učebnu
důležité pro jeho realizaci)
v rámci besed a přednášek.
Obsah předmětu má těsnou vazbu na vzdělávací obor Přírodopis (Biologie člověka), proto navazuje na
poznatky z tohoto předmětu, rozšiřuje je a prakticky je využívá. Dále navazuje také na vzdělávací obor
Výchova k občanství (Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec) a na vzdělávací obor Tělesná výchova.
Integrace předmětů
• Výchova ke zdraví
Mezipředmětové vztahy

•

Žijeme prakticky
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák vyhledává, třídí a propojuje informace, které se týkají zdraví člověka.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Žák pracuje ve skupině.
kompetence žáků
Kompetence komunikativní:
Žák rozvíjí schopnosti vyjadřování a empatie.
Žák formuje kultivovaný projev, správně reaguje a naslouchá.
Žák diskutuje na aktuální téma, vyjadřuje a obhajuje svůj názor.
Žák si upevňuje zásady slušného chování a učí se společenskému chování.
Kompetence k řešení problémů:
Žák řeší problémové úlohy a modelové situace.
Žák diskutuje o různých možnostech řešení úloh a modelových situací.
Žák si uvědomuje různé varianty řešení problémů na modelových situacích a rozvíjí schopnost aplikace
osvědčených postupů při řešení obdobných problémových situací.
Kompetence sociální a personální:
Žák pracuje v týmu, spolupracuje, naslouchá a pomáhá ostatním.
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Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Životní styl
Žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni sám požádat.
Hodnocení žáka vychází z míry naplnění školního výstupu s ohledem na individuální schopnosti žáka. S
ohledem na výchovný charakter předmětu je žák hodnocen především za aktivní účast na hodině,
samostatnou práci, projekty a další tvořivou činnost. Podkladem pro hodnocení jsou i písemné testy, které
se zaměřují na závěrečné zopakování tematických celků. V průběhu roku je žák hodnocen formativně, je
mu poskytována zpětná vazba. Zpětnou vazbu si poskytují žáci i mezi sebou.
Na vysvědčení se žák hodnotí klasifikačními stupni:
Výborný (1)
Chvalitebný (2)
Dobrý (3)
Dostatečný (4)
Nedostatečný (5)

Životní styl
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Vztahy mezi lidmi a formy soužití
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

6. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
rozliší způsob správné a špatné komunikace v
konkrétních a modelových situacích
zdůvodní, proč je nutné ve společnosti stanovovat
pravidla; chápe důležitost spolupráce mezi lidmi

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví

vysvětlí role členů různých komunit (rodina, třída,
vrstevnická skupina)

Učivo
vztahy ve dvojicích
pravidla soužití v prostředí komunit
rodina
vztahy ve dvojicích
pravidla soužití v prostředí komunit
pravidla soužití v prostředí komunit
rodina
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Životní styl

6. ročník
rozpozná příklady chování, které přispívají k utváření
dobrého sociálního klimatu nebo ho narušují

Tematický celek - Zdravý způsob života a péče o zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným,
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí duševním a sociálním zdravím
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
zdůvodní základní zásady tělesné hygieny z hlediska
ochrany zdraví
vysvětlí, které faktory ovlivňují lidské zdraví

skryté formy násilí (šikana, kyberšikana, týrání,
zneužívání...)
zdraví a nemoc
hygiena – tělesná a duševní

hygiena – tělesná a duševní
zdraví a nemoc

chápe důležitost denního režimu pro zdravý životní styl zdravý životní styl
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

rozpozná správný stravovací a pitný režim

do modelového jídelníčku vybírá z předložené nabídky
potraviny, které je možné zařadit do zdravého
stravování
vyjmenuje základní složky potravy a vysvětlí jejich
význam
v rámci svých možností dodržuje zásady zdravého
stravování
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační předvádí správné držení těla
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
užívá vhodné relaxační cviky pro uvolnění, zklidnění,
zvládání stresu
Tematický celek - Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
rozlišuje pojmy zdraví a nemoc
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví

výživa a zdraví

výživa a zdraví

výživa a zdraví
výživa a zdraví
hygiena – tělesná a duševní

hygiena – tělesná a duševní

zdraví a nemoc
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Životní styl

6. ročník

druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc

zdůvodňuje důležitost prevence proti onemocněním

zdraví a nemoc

uvádí možné způsoby prevence proti onemocněním

podpora zdraví a její formy

z modelových situací uvádí nebezpečí, která plynou z
nevhodného chování účastníků dopravního provozu

bezpečné chování v dopravě

přivolá pomoc v situaci ohrožující bezpečí, zdraví a život bezpečné chování v dopravě
základy první pomoci
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
v modelových situacích ohrožení a mimořádných
ochrana člověka za mimořádných událostí
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i událostí volí způsoby jednání, které vedou k bezpečí a základy první pomoci
mimořádných událostí
ochraně zdraví (jeho i ostatních)
Tematický celek - Hodnota a podpora zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví podpora zdraví a její formy
o aktivní podporu zdraví
sebe i ostatních
uvádí zásady zdravého životního stylu
zdravý životní styl
podpora zdraví a její formy
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a zdůvodní, proč patří zdraví mezi důležité hodnoty
zdraví a nemoc
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
lidského života
nejbližším okolí
sestaví vlastní žebříček životních hodnot a zdůvodní
zdraví a nemoc
pořadí hodnot v něm
zdravý životní styl
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák posuzuje v modelových situacích vliv prostředí na zdraví člověka.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák sestaví vlastní žebříček hodnot, objasní pořadí hodnoty zdraví v žebříčku.
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Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
rozliší způsob správné a špatné komunikace v konkrétních a
modelových situacích
zdůvodní, proč je nutné ve společnosti stanovovat pravidla; chápe
důležitost spolupráce mezi lidmi
užívá vhodné relaxační cviky pro uvolnění, zklidnění, zvládání stresu

Závislost
-->
-->
-->

přivolá pomoc v situaci ohrožující bezpečí, zdraví a život

-->

rozpozná správný stravovací a pitný režim
uvádí možné způsoby prevence proti onemocněním

<-<--

užívá vhodné relaxační cviky pro uvolnění, zklidnění, zvládání stresu

<--

Životní styl
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Svět v souvislostech -> 6. ročník -> popíše pravidla slušného chování
ve společnosti
Svět v souvislostech -> 6. ročník -> objasní potřebu pravidel a
norem
Tělesná výchova -> 6. ročník -> rozpozná únavu a je schopen cvičení
přerušit či ukončit
Žijeme prakticky -> 6. ročník -> dokáže poskytnout první pomoc při
úrazu - pravidla práce a bezpečnosti práce na školním pozemku
Tělesná výchova -> 6. ročník -> uspořádá si svůj pohybový režim
Přírodopis -> 6. ročník -> rozdělí nejběžnější onemocnění mezi
virová a bakteriální
Tělesná výchova -> 6. ročník -> rozpozná únavu a je schopen cvičení
přerušit či ukončit

8. ročník

•
•
•
•
•

--> Žijeme prakticky - 9. ročník

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
Tematický celek - Změny v životě člověka a jejich reflexe
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vyjmenuje hlavní znaky jednotlivých vývojových období změny v životě člověka
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
člověka
opačnému pohlaví
popíše tělesné, fyziologické a psychické změny v období změny v životě člověka
dospívání
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Životní styl

8. ročník
vysvětlí početí a vývoj plodu

změny v životě člověka

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se rozumí pojmům z oblasti reprodukčního zdraví a
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; sexuality
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování

reprodukční zdraví
sexualita člověka
těhotenství
antikoncepce
intimní hygiena
uvádí rizika nechráněného pohlavního styku (z hlediska reprodukční zdraví
možné nákazy pohlavně přenosnou chorobou)
sexualita člověka
těhotenství
antikoncepce
intimní hygiena
pohlavně přenosné choroby
uvádí moderní antikoncepční metody a prostředky
reprodukční zdraví
sexualita člověka
těhotenství
antikoncepce
intimní hygiena
uvádí rizika spojená s těhotenstvím dospívající dívky
reprodukční zdraví
sexualita člověka
těhotenství
antikoncepce
intimní hygiena
vysvětlí, jak se chránit před nejčastějšími pohlavními
reprodukční zdraví
chorobami
sexualita člověka
těhotenství
antikoncepce
intimní hygiena

Tematický celek - Zdravý způsob života a péče o zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví podpora zdraví
o aktivní podporu zdraví
sebe i ostatních
uvádí možné způsoby prevence proti onemocněním
podpora zdraví
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Životní styl

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc

8. ročník
uvádí zásady zdravého životního stylu, které aplikuje do podpora zdraví
svého života
vysvětlí význam základních živin, vitamínů, minerálních výživa a její složení
látek a vody pro organismus
do svého jídelníčku vybírá potraviny na základě
výživových doporučení
vyjmenuje příčiny vzniku civilizačních chorob a dokáže
vysvětlit význam prevence vzniku těchto chorob
vysvětluje souvislosti mezi nezdravou výživou a
rozvojem civilizačních chorob
diskutuje o poruchách příjmu potravy v souvislosti s
příčinou jejich vzniku
v modelových situacích demonstruje postup poskytnutí
první pomoci při úrazových a neúrazových poruchách
zdraví

uvádí základní životní funkce a zná postup jejich
zajištění
Tematický celek - Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
vysvětlí význam preventivních zdravotních prohlídek a
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
povinného očkování
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
uvádí způsob šíření infekčních onemocnění a prevenci
před šířením nákazy
zdůvodňuje, proč je nutné v případě vzniku nemoci
vyhledat zdravotnickou pomoc
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační užívá vhodné relaxační cviky pro uvolnění, zklidnění,
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci zvládání stresu

výživa a její složení
civilizační onemocnění
poruchy příjmu potravy
civilizační onemocnění
poruchy příjmu potravy
civilizační onemocnění
poruchy příjmu potravy
první pomoc

první pomoc

ochrana před chorobami a úrazy

ochrana před chorobami a úrazy
ochrana před chorobami a úrazy
psychohygiena
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Životní styl

8. ročník

organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
vysvětlí pojem závislost a rozliší různé druhy závislostí
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
uvádí základní legální a nelegální návykové látky

závislosti v životě člověka

závislosti v životě člověka

uvádí zdravotní a psychická rizika spojená s látkovými i závislosti v životě člověka
nelátkovými závislostmi
v modelové situaci předvádí vhodné způsoby odmítnutí závislosti v životě člověka
nabízené návykové látky
Tematický celek - Hodnota a podpora zdraví
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
určí způsoby chování, které mohou ohrozit jeho vlastní
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
zdraví i zdraví ostatních
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
Tematický celek - Osobnostní a sociální rozvoj
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, sestaví svůj žebříček hodnot a zdůvodní jeho uspořádání
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory
zdraví v rámci školy a obce
v modelové situaci předvádí asertivní způsob chování a
aktivního naslouchání
hledá nové způsoby řešení konfliktů, zamýšlí se nad
řešením a dokáže potlačit své emoce
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
vyhodnotí informace na obalech výrobků a dalších
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, informačních materiálech – zhodnotí pravdivost tvrzení
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
v reklamách
obrany proti manipulaci a agresi

podpora zdraví

sebepoznání, sebepojetí

asertivní chování
sebepoznání, sebepojetí
reklama, bezpečný internet
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8. ročník
zná a dodržuje pravidla bezpečného chování na
internetu a sociálních sítích

reklama, bezpečný internet

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Žák užívá vlastní kompenzační techniky k relaxaci, odpočinku a překonání únavy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák v modelové situaci předvádí možné způsoby odmítnutí návykové látky.
Žák si uvědomuje rizika, která se pojí s užíváním návykových látek.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žák respektuje zásady bezpečného chování na internetu, uvědomuje si možná rizika na internetu a vědomě rizikům předchází.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
uvádí možné způsoby prevence proti onemocněním

Závislost
-->

určí způsoby chování, které mohou ohrozit jeho vlastní zdraví i
zdraví ostatních
rozumí pojmům z oblasti reprodukčního zdraví a sexuality
v modelové situaci předvádí vhodné způsoby odmítnutí nabízené
návykové látky

-->

v modelové situaci předvádí vhodné způsoby odmítnutí nabízené
návykové látky

<--

užívá vhodné relaxační cviky pro uvolnění, zklidnění, zvládání stresu

<--

-->
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Přírodopis -> 8. ročník -> vyjmenuje závažná onemocnění lidského
těla a možnou prevenci
Svět v souvislostech -> 8. ročník -> uvede příklady stresových situací
a způsoby, jak jim čelit
Přírodopis -> 8. ročník -> popíše princip pohlavního rozmnožování
Tělesná výchova -> 8. ročník -> odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
Tělesná výchova -> 8. ročník -> odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
Tělesná výchova -> 8. ročník -> uspořádá si svůj pohybový režim
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5.19 Praktické činnosti
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

5

Praktické činnosti

Charakteristika předmětu

Předmět Žijeme prakticky je na 1. stupni realizován prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické
činnosti, který je vyučován jednou hodinou týdně ve všech ročnících 1. stupně. Výuka komplexním
způsobem přispívá k všestrannému rozvoji žáků. Rozvíjí jejich motorické schopnosti, manuální dovednosti
a pracovní návyky.
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k dětem se SPU.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy:
předmětu (specifické informace o předmětu Práce s drobným materiálem
důležité pro jeho realizaci)
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
Žáci pracují s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Seznamují se se
základními informacemi o materiálech, pracovních pomůckách a nářadí. Učí se plánovat, organizovat a
hodnotit pracovní činnost jednotlivě i v týmu. Jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti, učí
se základům technologické kázně, organizace práce a prostředí. Výsledky své práce se snaží uplatnit v
každodenním životě.
Na druhém stupni má vyučovací předmět časovou dotaci v 6. ročníku jako Práce s technickými materiály
a Pěstitelské práce a chovatelství 1 hodinu, v 7. ročníku jednu hodinu týdně jako Provoz a
údržba domácnosti a Příprava pokrmů a v 9. ročníku jednu hodinu týdně jako Svět práce a Základy
ekonomie.
Výuka probíhá v odborných učebnách.
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Název předmětu

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Praktické činnosti
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 vyučovacích hodinách
jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího
předmětu pracovní činnosti žáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také
důležité informace ze sféry výkonu práce.

•
•
•
•

Člověk a svět práce

Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák je veden k pozitivnímu vztahu z práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Žák je veden k tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti.
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
Žák hledá různé řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
Žák vyjadřuje svoje myšlenky, postupy a názory.
Kompetence sociální a personální:
Žák efektivně spolupracuje ve skupině.
Žák vnímá práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci.
Žák prezentuje výsledky samostatné nebo skupinové práce.
Kompetence občanské:
Žák se spolupodílí, respektuje a dodržuje společně vytvořená pravidla, pravidla bezpečnosti práce.
Kompetence pracovní:
Žák si vytváří pozitivní vztah k práci.
Žák si vytváří dovednosti a návyky, které použije v praktickém životě.
Žák rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost.
Žák dokončuje práci v dohodnutých termínech.
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
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Název předmětu

Praktické činnosti
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení praktických prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Praktické činnosti

Mezipředmětové vztahy
RVP výstupy
Tematický celek - Konstrukční činnosti
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
Tematický celek - Pěstitelské práce
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
Tematický celek - Příprava pokrmů
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

1. ročník

•
•

--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Český jazyk a literatura - 1. ročník
ŠVP výstupy

Učivo

sestaví jednoduchý model podle vlastní fantazie a
slovního návodu

jednoduché stavebnice - plošné a prostorové- KAPLA,
Lego

zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování přírody

pozorování změn v přírodě v ročním období a čase
(výroba kalendáře)

snaží se o udržení pořádku a čistoty při úpravě
pracovního místa

hygiena a bezpečnost práce
prostírání, úprava stolu (výroba prostírání)

Tematický celek - Práce s drobným materiálem
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
dokáže zhotovit jednoduché výrobky pomocí
předměty z tradičních i netradičních materiálů
elementárních dovedností a činností
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pokouší se pracovat podle slovního návodu a předlohy

vlastnosti materiálu (papír, karton, modelovací hmota,
přírodní materiály)
jednoduché pracovní operace a postupy (skládání
papíru, jednoduché origami)

Mezipředmětové závislosti
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ŠVP výstup
pokouší se pracovat podle slovního návodu a předlohy
Praktické činnosti
Mezipředmětové vztahy
RVP výstupy
Tematický celek - Příprava pokrmů
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

Závislost
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> reaguje přiměřeně na pokyny

2. ročník

•
•

--> Český jazyk a literatura - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
ŠVP výstupy
snaží se připravit jednoduchou svačinu
dbá na osobní čistotu a bezpečnost při práci

Učivo
příprava jednoduché svačiny, zdravá svačina
pravidla správného stolování
jednoduchá úprava stolu- výroba prostírání, design
papírového talíře

Tematický celek - Práce s drobným materiálem
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
vytváří jednoduché předměty z tradičních i netradičních navlékání korálů z různých materiálů
předměty z tradičních i netradičních materiálů
předmětů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy
podle návodu dokáže skládat papír, jednoduché
origami
Tematický celek - Konstrukční činnosti
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti bezpečně zachází s jednotlivými díly stavebnice
práce montážní a demontážní - stavebnice KAPLA.
při práci se stavebnicemi
LEGO
Tematický celek - Pěstitelské práce
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
pečuje o nenáročné rostliny
pěstování pokojových rostlin

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
pracuje podle slovního návodu a předlohy

Závislost
<--

Praktické činnosti
Mezipředmětové vztahy

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> plynule čte s porozuměním

3. ročník

•

--> Český jazyk a literatura - 3. ročník
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Praktické činnosti

RVP výstupy
Tematický celek - Konstrukční činnosti
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
Tematický celek - Pěstitelské práce
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
Tematický celek - Práce s drobným materiálem
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
Tematický celek - Příprava pokrmů
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

3. ročník

• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
ŠVP výstupy

Učivo

snaží se sestavit jednoduchý model podle vlastní
fantazie a návodu

sestavování modelů, stavebnice plošné, prostorové a
konstrukční

stará se o pokojové rostliny
zkouší zaznamenat a vyhodnotit změny v přírodě

pěstování pokojových rostlin
zápis počasí, pozoruje změny v přírodě

dovede zhotovit jednoduché výrobky z různých druhů
materiálů

vlastnosti materiálu- šití

snaží se připravit jednoduché pohoštění ze studené
kuchyně
chová se vhodně při stolování

příprava jednoduchého pohoštění
jednoduchá úprava stolu

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
dovede zhotovit jednoduché výrobky z různých druhů materiálů
snaží se sestavit jednoduchý model podle vlastní fantazie a návodu

Praktické činnosti
Mezipředmětové vztahy
RVP výstupy
Tematický celek - Konstrukční činnosti

Závislost
-->
<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> pracuje podle pokynů
Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> čte a rozumí textům
přiměřené náročnosti

4. ročník

•
•

--> Český jazyk a literatura - 4. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
ŠVP výstupy

Učivo
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Praktické činnosti

4. ročník

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
Tematický celek - Pěstitelské práce
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
Tematický celek - Práce s drobným materiálem
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
Tematický celek - Příprava pokrmů
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně

bezpečnostní předpisy a první pomoc při úrazu

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm

dokáže připravit samostatně jednoduchý pokrm v
souvislosti s národními tradicemi

bezpečnostní předpisy a první pomoc při úrazu

uplatňuje technické myšlení a technickou představivost práce montážní a demontážní
při konstrukční činnosti se stavebnicí
umí řešit úspěšně pracovní problémy při práci s
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
návodem, náčrtem, předlohou
pozoruje a umí ošetřit pokojové a jiné rostliny
ovládá používání vhodných pracovních pomůcek,
nástrojů a náčiní

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování, výživa rostlin, osivo
pěstování rostlin ze semene

dokáže zhotovit jednoduchý lidový výrobek

lidové zvyky, tradice, řemesla
vlastnosti materiálu

sleduje průběh prováděné práce a dokáže napodobit
pracovní postup

pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití

orientuje se v základním vybavení kuchyně
zvládne základní úklid pracovní plochy a nádobí

základní vybavení kuchyně
pokouší se zvládnout pravidla správného stolování a
společenského chování
příprava jednoduchého pokrmu

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
umí řešit úspěšně pracovní problémy při práci s návodem, náčrtem,
předlohou

Závislost
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> čte s porozuměním
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Praktické činnosti
Mezipředmětové vztahy
RVP výstupy
Tematický celek - Konstrukční činnosti
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
Tematický celek - Pěstitelské práce
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
Tematický celek - Práce s drobným materiálem
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu

5. ročník

•
•

--> Český jazyk a literatura - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
ŠVP výstupy

Učivo

uplatňuje technické myšlení a technickou představivost práce montážní a demontážní
při konstrukční činnosti se stavebnicí
práce s návodem, předlohou, návodem, jednoduchým
náčrtem
sestavování modelů z prostorových a konstrukčních
stavebnic
pracuje podle slovního návodu a vzoru
práce s návodem, předlohou, návodem, jednoduchým
náčrtem
bezpečnostní předpisy a první pomoc při úrazu
bezpečnostní předpisy a první pomoc při úrazu

používá složitější pracovní nářadí a pomůcky

pěstování rostlin ze semene

dodržuje pořádek na pracovním místě

bezpečnostní předpisy a první pomoc při úrazu

volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky
zvládne ošetřovat a pěstovat podle daných zásad
pokojové a jiné rostliny

pracovní pomůcky, nástroje a náčiní

umí bezpečně využívat a používat vlastnosti materiálu
při složitějších pracovních činnostech

vlastnosti materiálu

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování, výživa rostlin, osivo

vlastnosti materiálu
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Praktické činnosti
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
Tematický celek - Příprava pokrmů
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm

5. ročník
dokáže zhotovit lidové výrobky pomocí jednoduchých
nářadí
vybírá si vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní,
umí s nimi zacházet, udržovat je a ukládat

lidové zvyky, tradice, řemesla

uplatňuje pravidla správného stolování

pravidla správného stolování a společenského chování

dokáže se orientovat v základním vybavení kuchyně a
zvládne základní úklid pracovní plochy a nádobí
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, základy
hygieny a bezpečnosti

základní vybavení kuchyně

zvládne jednoduchý pracovní postup při přípravě
jednoduchého pokrmu

příprava jednoduchého pokrmu

pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití

úklid kuchyně

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
pracuje podle slovního návodu a vzoru
zvládne jednoduchý pracovní postup při přípravě jednoduchého
pokrmu

Závislost
-->
-->

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> čte s porozuměním
přiměřeně náročné texty
Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> reprodukuje sdělení a pracuje
s fakty
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5.20 Žijeme prakticky
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
0

9. ročník
1
Povinný

3

Žijeme prakticky

Člověk a svět práce
Předmět Žijeme prakticky je na 1. stupni realizován prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické
činnosti, který je vyučován jednou hodinou týdně ve všech ročnících 1. stupně. Výuka komplexním
způsobem přispívá k všestrannému rozvoji žáků. Rozvíjí jejich motorické schopnosti, manuální dovednosti
a pracovní návyky.
Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k dětem se SPU.
Na druhém stupni je realizován prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti a Pěstitelství v 6.
ročníku, Provoz a údržba domácností a Příprava pokrmů v 7. ročníku a Svět práce a základy ekonomie v 9.
ročníku.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy:
předmětu (specifické informace o předmětu Práce s drobným materiálem
důležité pro jeho realizaci)
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
Žáci pracují s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Seznamují se se
základními informacemi o materiálech, pracovních pomůckách a nářadí. Učí se plánovat, organizovat a
hodnotit pracovní činnost jednotlivě i v týmu. Jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti, učí
se základům technologické kázně, organizace práce a prostředí. Výsledky své práce se snaží uplatnit v
každodenním životě.
Na druhém stupni má vyučovací předmět časovou dotaci v 6. ročníku jako Práce s technickými materiály
a Pěstitelské práce a chovatelství 1 hodinu, v 7. ročníku jednu hodinu týdně jako Provoz a
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Název předmětu

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Žijeme prakticky
údržba domácnosti a Příprava pokrmů a v 9. ročníku jednu hodinu týdně jako Svět práce a Základy
ekonomie.
Výuka probíhá v odborných učebnách.
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 vyučovacích hodinách
jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího
předmětu pracovní činnosti žáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také
důležité informace ze sféry výkonu práce.

•
•
•
•
•

Člověk a svět práce

Fyzika
Přírodopis
Životní styl
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák je veden k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Žák se učí, aby při práci uvažoval, aby věděl, co chce dělat a připraví si všechno, co bude potřebovat.
kompetence žáků
Žák je veden k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vykládání úsilí na
dosažení kvalitního výsledku, žák je seznámen s názvy pracovních předmětů a způsobem jejich použití.
Kompetence k řešení problémů:
Žákovi jsou zadávány úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů.
Žák se zajímá o názory a náměty spolužáků, sleduje jejich úspěšnost a oceňuje jejich pokrok.
Žák hledá různé řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
Žák je veden k vyjadřování myšlenek, postupů a názorů v logickém sledu.
Kompetence sociální a personální:
Žák účinně spolupracuje ve skupině a ovlivňuje kvalitu společné práce.
Žák chápe práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci.
Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a přispívá k upevňování
mezilidských vztahů.
Žák prezentuje výsledky své a společné práce.
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Název předmětu

Žijeme prakticky

Způsob hodnocení žáků

Kompetence občanské:
Žák je veden ke společnému utváření pravidel, zejména pravidel bezpečnosti práce a důsledně je dodržuje.
Žákovi je umožněno seznámit se s lidovými a kulturními tradicemi naší země.
Kompetence pracovní:
Žák je veden k vytváření při praktických činnostech s různými materiály a nástroji základní pracovní
dovednosti a návyky.
Žák rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost, žák dokončuje práci v dohodnutých termínech.
Žák je veden k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracování materiálů a
všímat si jejich vlastností.
Žák umí rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, pozná k čemu slouží, naučí se s nimi bezpečně zacházet a
volí pro určitou činnost pracovní nástroj podle jeho vhodnosti.
Žák propojuje a využívá výsledky pracovních činností v ostatních předmětech, využívá je v běžném životě.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení praktických prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Žijeme prakticky
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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Žijeme prakticky
RVP výstupy
Tematický celek - Bezpečnost práce
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

6. ročník
ŠVP výstupy

Učivo

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a řád
školní dílny

seznámení se zařízením školních dílen
řád školní dílny

umí poskytnout první pomoc při úrazu nářadím a
materiálem
je seznámen se zařízením školních dílen

první pomoc při úrazech se zaměřením na řezné rány
seznámení se zařízením školních dílen

ovládá první pomoc při úrazech se zaměřením na řezné první pomoc při úrazech se zaměřením na řezné rány
rány
Tematický celek - Technická dokumentace
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku

technický náčrt, technický výkres

přečte jednoduchý technický výkres (pohled zepředu) technický náčrt, technický výkres

technický náčrt, technický výkres
druhy technické dokumentace
druhy technické dokumentace

rozezná druhy technické dokumentace
orientuje se v technické dokumentaci
Tematický celek - Dřevo
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
orientuje se v základních materiálech vyráběných ze
materiály a dodržuje technologickou kázeň
dřeva s ohledem na jejich využití v praxi (řezivo; dýhy,
překližky, laťovky)
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

technický náčrt, technický výkres
orientace v technické dokumentaci
materiály vyrobené ze dřeva(řezivo; dýhy, překližky,
laťovky) – jejich vlastnosti, užití v praxi
výrobek ze dřeva

zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní měření a orýsování
dovednosti při práci se dřevem (měření a orýsování,
upínání materiálu (hoblice, svěrka)
upínání materiálu, jednoduché řezání čepovkou,
jednoduché řezání dřeva (čepovka, ocaska)
opracování rašplí, pilníkem a brusným papírem)
výrobek ze dřeva
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Žijeme prakticky

6. ročník
umí správně používat, udržovat a ošetřovat používané
nářadí na dřevo - materiály vyrobené ze dřeva(řezivo;
dýhy, překližky, laťovky) – jejich vlastnosti, užití v praxi
pracuje podle pracovního postupu s pomocí učitele

pracuje podle slovního návodu, podle předlohy

opracování dřeva rašplí, pilníkem, brusným papírem)
výrobek ze dřeva
materiály vyrobené ze dřeva(řezivo; dýhy, překližky,
laťovky) – jejich vlastnosti, užití v praxi
měření a orýsování
upínání materiálu (hoblice, svěrka)
jednoduché řezání dřeva (čepovka, ocaska)
opracování dřeva rašplí, pilníkem, brusným papírem)
výrobek ze dřeva
materiály vyrobené ze dřeva(řezivo; dýhy, překližky,
laťovky) – jejich vlastnosti, užití v praxi
měření a orýsování
upínání materiálu (hoblice, svěrka)
jednoduché řezání dřeva (čepovka, ocaska)
opracování dřeva rašplí, pilníkem, brusným papírem)

Tematický celek - Plasty
zdůvodní základní výhody plastů před klasickými
materiály

vznik plastů
vlastnosti plastů
lehčený polystyrén, jeho vlastnosti, užití v praxi
umí pracuje podle pracovního postupu s pomocí učitele měření a orýsování plastů
upínání materiálu
ruční opracování plastů (řezání, pilování)
výrobek z plastu
zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní měření a orýsování plastů
dovednosti při práci s plasty (měření a orýsování,
upínání materiálu
upínání materiálu, řezání, pilování) - vznik plastů
ruční opracování plastů (řezání, pilování)
výrobek z plastu
Tematický celek - Kovy
materiály vyrobené z technických kovů (drát, plech)
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6. ročník
zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní
dovednosti při práci s drátem a plechem (měření a
orýsování, upínání materiálu, ohýbání, rovnání, řezání,
pilování)
umí pracovat podle pracovního postupu s pomocí
učitele

umí správně používat, udržovat a ošetřovat používané
nářadí na kov - materiály vyrobené z technických kovů
(drát, plech)
zvládá práci s drátem a plechem (měření a orýsování,
ohýbání, řezání, pilování)

Tematický celek - Bezpečnost práce na školním pozemku
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu
udržuje pořádek na pracovním místě

dokáže poskytnout první pomoc při úrazu - pravidla
práce a bezpečnosti práce na školním pozemku
Tematický celek - Práce na pozemku
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin

práce s drátem a plechem (měření a orýsování,
ohýbání, řezání, pilování)
výrobek z plechu a drátu
materiály vyrobené z technických kovů (drát, plech)
práce s drátem a plechem (měření a orýsování,
ohýbání, řezání, pilování)
výrobek z plechu a drátu
materiály vyrobené z technických kovů (drát, plech)
práce s drátem a plechem (měření a orýsování,
ohýbání, řezání, pilování)
výrobek z plechu a drátu
materiály vyrobené z technických kovů (drát, plech)
práce s drátem a plechem (měření a orýsování,
ohýbání, řezání, pilování)
výrobek z plechu a drátu
práce s pracovním nářadím a nástroji
očkování proti tetanu
vhodné oblečení (rukavice, boty)
alergie, úrazy
práce s pracovním nářadím a nástroji
očkování proti tetanu
vhodné oblečení (rukavice, boty)
alergie, úrazy
první pomoc při úrazech se zaměřením na řezné rány

dokáže spolupracovat, zhodnotit svůj přínos k práci celé práce s pracovním nářadím a nástroji
skupiny
úklid okolí školy
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Žijeme prakticky
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu

6. ročník
používá vhodné a dostupné pracovní nářadí a nástroje, práce s pracovním nářadím a nástroji
umí je správně používat a udržovat
uvědomuje si sled jarních a podzimních prací na
podzimní a jarní úprava záhonů
zahradě a zahrádce, důležitost správného zpracování
půdy na podzim pro úspěšné pěstování rostlin v příštím
roce
dokáže se postarat o vzešlá semena a přijmuté sazenice setí, sázení vybraných rostlin
dokáže organizovat a plánovat svou činnost, připraví si práce s pracovním nářadím a nástroji
potřebné pracovní nářadí
zvládá jednoduché pracovní postupy na zahradě a při
pletí, okopávání, zalévání
pěstování rostlin obecně včetně údržby a úklidu nářadí - ochrana rostlin proti škodlivým činitelům
podzimní a jarní úprava záhonů

Tematický celek - Půda
ví, jak zpracovat půdu před setím a sázením
zná různé druhy půd
uvědomuje si vhodnost nebo nevhodnost jednotlivých
druhů pro pěstování

Tematický celek - Chovatelství
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
Tematický celek - Vazba květin
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

zpracování půdy na jaře před setím a sázením
setí, sázení vybraných rostlin
půda a její vlastnosti

zvládá jednoduché pracovní postupy práce s půdou

půda a její vlastnosti
zpracování půdy
zpracování půdy

získá základní znalosti o výživě a ochraně rostlin a
ochraně půdy, upřednostňuje ekologická hlediska půda a její vlastnosti

výživa rostlin
přirozená a umělá hnojiva
ochrana rostlin a půdy

má základní znalosti o chovu zvířat v domácnosti (co
chovat, péče a správná výživa)
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - chov
zvířat v domácnosti

chov zvířat v domácnosti

používá živé a suché rostliny pro vazbu

sušení rostlin pro pozdější použití do vazby

podmínky pro chov
hygiena a bezpečnost chovu
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6. ročník

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

pomůcky pro vazbu
umí pracovat samostatně, využívá své nápaditosti a
vánoční vazba
tvořivosti
vytvoří svícen nebo jednoduchý adventní věnec - sušení vánoční vazba
rostlin pro pozdější použití do vazby

Tematický celek - Léčivé rostliny
orientuje se v nejznámějších léčivých rostlinách

význam léčivých rostlin pro člověka
výskyt léčivých rostlin ve volné přírodě
základní druhy známé v našem regionu
zná zásady sběru, sušení a uchovávání a použití léčivých zásady sběru a sušení rostlin
rostlin
uvědomuje si zneužívání léčivých i jiných rostlin jako
léčivé účinky rostlin
drogy (zná běžné jedovaté rostliny u nás)
léčivé rostliny jako drogy a jejich zneužívání
ošetřování a sběr vybraných léčivých bylin
v klíči vyhledá použití nejznámějších léčivých rostlin léčivé rostliny jako drogy a jejich zneužívání
význam léčivých rostlin pro člověka
Tematický celek - Pokojové rostliny
zvládá pracovní postupy při pěstování okrasných rostlin, základy ošetřování a pěstování pokojových rostlin
přesazování, zalévání
zná podmínky pěstování pokojových rostlin
rozdělení okrasných rostlin
používání okrasných rostlin v interiérech a exteriérech
dokáže spolupracovat, zhodnotit svůj přínos k práci celé péče o rostliny v areálu školy
skupiny - rozdělení okrasných rostlin
Tematický celek - Konstrukční činnosti
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
sestaví podle návodu jednoduchý model
návod na sestavení jednoduchých předmětů
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří návod na sestavení jednoduchých předmětů
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
a porovná jejich funkčnost
návrh a konstrukce jednoduchých příedmětů
stabilitu aj.
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6. ročník

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých
údržba jednoduchých zařízení
jednoduchých předmětů a zařízení
předmětů a zařízení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák uplatňuje technické myšlení a technickou představivost při praktických činnostech.
Žák si osvojuje vztah k práci pomocí základních praktických dovedností a návyků z vybraných pracovních oblastí.
Žák realizuje své manuální dovednosti a schopnosti při konkrétních pracovních činnostech a přirozeně je rozvíjí.

Mezipředmětové závislosti
ŠVP výstup
pracuje podle pracovního postupu s pomocí učitele

Závislost
<--

dokáže poskytnout první pomoc při úrazu - pravidla práce a
bezpečnosti práce na školním pozemku
Žijeme prakticky
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Bezpečnost práce
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

<--

Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> podle svých schopností a
zadání učitele napíše kompozičně a věcně správně slohový útvar
Životní styl -> 6. ročník -> přivolá pomoc v situaci ohrožující bezpečí,
zdraví a život

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
seznámí se s pokyny pro bezpečné používání
elektrospotřebičů, orientuje se ve vybavení školní
kuchyně
udržuje při práci čistotu a pořádek, používá pracovní
oděv, kuchyňské potřeby v souladu s jejich určením,

Učivo
poučení o možných úrazech a poškození zdraví při
práci ve školní kuchyni
poučení o možných úrazech a poškození zdraví při
práci ve školní kuchyni
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7. ročník
dbá na bezpečné a šetrné zacházení s nimi, předchází
tímto způsobem možným úrazům

Tematický celek - Kuchyňské pomůcky
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
Tematický celek - Zhotovení pokrmů
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

odměřuje měrky dávky surovin, používá správné
kuchyňské pomůcky

příprava pokrmů: úprava pokrmů za studena, základní
způsoby tepelné úpravy

aplikuje získané informace o zdravé výživě při přípravě
pokrmů

kuchyně: základní vybavení, udržování pořádku a
čistoty, bezpečnost a hygiena provozu
potraviny: výběr, nákup
příprava pokrmů: úprava pokrmů za studena, základní
způsoby tepelné úpravy
úprava stolu a stolování -jednoduché prostírání,
obsluha a chování u stolu
potraviny: výběr, nákup

zapíše finanční rozpočet připravovaného jídla

Tematický celek - Stolování
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti

Tematický celek - Šití
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu

provede doporučované činnosti při přípravě pokrmu

příprava pokrmů: úprava pokrmů za studena, základní
způsoby tepelné úpravy

seznámí se s pravidly slušného chování u stolu

úprava stolu a stolování -jednoduché prostírání,
obsluha a chování u stolu

zhodnotí prostřený stůl z hlediska estetického cítění

úprava stolu a stolování -jednoduché prostírání,
obsluha a chování u stolu

dodržuje pravidla bezpečnosti práce při ručních pracích šití

rozlišuje základní druhy stehů

základní stehy

umí přišít knoflík

šití

ušije jednoduchý výrobek z textilu

šití

Tematický celek - Domácí práce
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Žijeme prakticky
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

7. ročník
ovládá jednoduché pracovní postupy při základních
činnostech v domácnosti
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích
spotřebičů

Tematický celek - Laboratorní práce
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a
výsledcích své experimentální práce a zformuluje v
něm závěry, k nimž dospěl
ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a
ochrany životního prostředí při experimentální práci
ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v
laboratoři
Tematický celek - Digitální technologie
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky;
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální
zařízení
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s
mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením

údržba oděvů a textilu
údržba a úklid bytu, domu a okolí domu
výzdoba bytu a pracovního prostředí
elektrické spotřebiče v domácnosti

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy,
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních
pozorování, měření a experimentů
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své
experimentální práce a zformuluje v něm závěry

laboratorní technika
laboratorní práce

vyhledá v informačních zdrojích podklady, jež mu co
nejlépe pomohou provést danou experimentální práci

laboratorní technika
protokol laboratorních prací
laboratorní práce
Bezpečnost práce a první pomoc v laboratoři

dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního
prostředí při experimentální práci a poskytne první
pomoc

protokol laboratorních prací
laboratorní práce

ovládá základní funkce digitální techniky, odstraňuje
základní problémy při provozu digitální techniky

digitální technika

propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

digitální technika

pracuje uživatelským způsobem s mobilními
technologiemi

mobilní technologie

ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením

digitální technika
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Žijeme prakticky

7. ročník

ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a první pomoc při úrazech elektronickými zařízeními
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
pomoc při úrazu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák uplatňuje technické myšlení a technickou představivost při praktických činnostech.
Žák si osvojuje vztah k práci pomocí základních praktických dovedností a návyků z vybraných pracovních oblastí.
Žák realizuje své manuální dovednosti a schopnosti při konkrétních pracovních činnostech a přirozeně je rozvíjí.
Žijeme prakticky
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Volba povolání
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Životní styl - 8. ročník
--> Svět v souvislostech - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří si konkrétní představu o základech pracovních
činností ve vybraných oblastech
posoudí své možnosti v oblasti profesní orientace

Učivo
trh práce - povolání lidí, druhy pracovišť, charakter a
druhy pracovních činností
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní
volba profesní orientace - základní principy, osobní
zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti
a schopnosti, sebehodnocení
práce s profesními informacemi a využívání
poradenských služeb
možnosti vzdělávání- náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení
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Žijeme prakticky

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání

9. ročník

využívá profesní informace a poradenské služby pro
výběr vhodného vzdělávání

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost vyjadřuje způsoby prezentace své osoby při vstupu na
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
trh práce

Tematický celek - Základy ekonomie
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví

porovnává formy vlastnictví

problémy nezaměstnanosti, úřady práce, práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
volba profesní orientace - základní principy, osobní
zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti
a schopnosti, sebehodnocení
práce s profesními informacemi a využívání
poradenských služeb
životopis, pracovní smlouva
zaměstnání – pracovní příležitosti v obci, způsoby
hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u
zaměstnavatele
podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání
majetek, formy vlastnictví, ochrana vlastnictví

vysvětlí funkci bank, druhy služeb, úroky, pojištění

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví

peníze, funkce peněz, formy placení, platební karty,
banky a jejich služby
uvede příklady hotovostního a bezhotovostního placení, peníze, funkce peněz, formy placení, platební karty,
druhy platebních karet
banky a jejich služby
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, druhy příjmů rozpočet domácnosti, druhy rozpočtu, hospodárnost
a výdajů, druhy rozpočtu, zásady hospodárnosti
uvede způsoby nakládání s volnými prostředky a
úspory, investice, produkty finančního trhu úvěry,
způsoby krytí deficitu
splátkový prodej, leasing
rozlišuje úlohu výroby, obchodu a služeb, cena
výroba obchod, služby – jejich funkce a návaznost
principy tržního hospodářství, nabídka, poptávka,
cena, inflace, trh, formy podnikání
nakládání s volnými prostředky
úspory, investice, produkty finančního trhu úvěry,
splátkový prodej, leasing
vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu
reklamace výrobků a služeb
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9. ročník
rozlišuje příjmy a výdaje státního rozpočtu, uvede
příklady soc. dávek pro občany

rozpočet státu, typy rozpočtu, význam daní, příjmy a
výdaje státního rozpočtu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák vyhledává vhodné informace.
Žák je schopen hodnotit své osobní šance na trhu práce v souladu s reálnými požadavky povolání a v konfrontaci s vlastními osobnostními předpoklady.
Žák získané vědomosti využívá při pochopení ekonomických souvislostí.
Žák vyhledává ekonomické informace /internet, statistické údaje, přehledy, grafy/.
Žák využívá kritické myšlení.

5.21 Volitelné předměty
5.21.1 Čeština hravě

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Čeština hravě
Volitelný předmět je určen těm žákům, kteří by chtěli řešit složitější úlohy a více pracovat s texty.
Zaměříme se zejména na prohloubení již nabytých vědomostí z běžných hodin českého jazyka.
Prostřednictvím netradičních cvičení a úkolů budou znalosti prohlubovány a zdokonalovány. Nedílnou
součástí hodin bude praktická práce s texty, s vlastními knihami a s jazykovými příručkami.
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Název předmětu
Čeština hravě
Obsahové, časové a organizační vymezení
Volitelný předmět v 6.-8. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Čeština hravě
RVP výstupy

6. ročník
ŠVP výstupy
Učivo
pracuje tvořivě s textem; text rozebírá z hlediska
práce s textem
tematického i stylistického; dokáže v textech dohledat a
opravit chyby

Čeština hravě
RVP výstupy

7. ročník
ŠVP výstupy
Učivo
pracuje tvořivě s textem; text rozebírá z hlediska
práce s textem
tematického i stylistického; dokáže v textech dohledat a
opravit chyby

Čeština hravě
RVP výstupy

8. ročník
ŠVP výstupy

Učivo
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Čeština hravě

8. ročník
pracuje tvořivě s textem; text rozebírá z hlediska
práce s textem
tematického i stylistického; dokáže v textech dohledat a
opravit chyby

5.21.2 Tvořivá angličtina

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Tvořivá angličtina
Volitelný předmět je zaměřen na tvorbu projektů a řešení různých situací v rámci úkolového vyučování
v anglickém jazyce. Nedílnou součástí předmětu bude praktické využití jazyka formou rolových her, diskuzí
a dialogů. Touto formou si žáci budou moci upevňovat slovní zásobu, ustálená slovní spojení a správné
použití gramatiky zcela přirozeně tak, aby dosáhli většího sebevědomí a jistoty v používání cizího jazyka.
Tento předmět je vyučován v 6. a 7. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně.

Kompetence k učení:
Žák si osvojuje vhodné způsoby, metody a strategie učení.
Kompetence k řešení problémů:
Žák získává a uplatňuje získané dovednosti k řešení problémů, v rámci řešení zadaných úkolů, využívá svoji
kreativitu a fantazii, intuici a improvizaci.
Kompetence komunikativní:
Žák rozvíjí znalosti gramatických pravidel, slovní zásoby, čteného, psaného a ústního projevu
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Tvořivá angličtina
Žák zdokonaluje kompetence rozumět, hovořit, a číst s porozuměním tvořivým způsobem.
Kompetence pracovní:
Žák zdokonaluje svoji dovednost pracovat autonomně a zodpovědně. Volí různé formy práce.
Kompetence digitální:
Žák vhodně využívá digitálních technologií, aplikuje komunikační programy k získávání informací, učení se,
procvičování všech jazykových dovedností.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Tvořivá angličtina
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Žák je schopen jednoduše komunikovat na dané téma

Žák je schopen reagovat v cizím jazyce

Učivo
Rodina
Škola
Volný čas
Reálné životní situace
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Tvořivá angličtina

6. ročník
Žák je schopen smysluplně hovořit na dané téma po
určitou dobu
Žák je schopen běžně používat přítomný, přítomný
průběhový, budoucí čas

Reálné životní situace

Reálné životní situace
Země a město kde žiji
Žák je schopen vyjadřovat svůj názor, zážitky nebo přání Můj studijní styl
Zdravý životní styl a sport
Žák si samostatně umí vyhledat potřebné informace na Práce se slovníky
internetu, v tisku, v zahraničních publikacích, ve
Četba ,poslech a překlad textů
slovníku apod.

5.21.3 English Drill

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

English Drill
Volitelný předmět je zaměřen na upevňování, opakování a procvičování jazyka v rozsahu probíraného
učiva a tematických okruhů. Práce je zaměřena na opakování slovní zásoby, gramatických struktur,
procvičování čteného, psaného a ústního projevu, výslovnosti. Svých dovedností žák následně využívá ke
komunikaci v reálných situacích každodenního života.
Volitelný předmět v 6.-9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně.
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Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Způsob hodnocení žáků

English Drill
Kompetence k učení:
Žák si osvojuje vhodné způsoby, metody a strategie učení, seznamuje se s různými způsoby procvičování a
rozvíjení jazykových dovedností, které aplikuje v reálné komunikaci ústní i písemné.
Kompetence k řešení problémů:
Žák uplatňuje získané dovednosti k řešení problémů, v rámci zadaných úkolů řeší dle zadání, využívá
kreativitu, fantazii, intuici, improvizaci, učí se vhodně reagovat, úkol či zadání vyřešit a teoretické poznatky
aplikovat v praxi.
Kompetence komunikativní:
Žák upevňuje znalost instrukcí, gramatických pravidel, slovní zásoby, čteného, psaného a ústního projevu.
Svých dovedností rozumět, hovořit, číst s porozuměním a písemně se vyjadřovat následně využívá ke
komunikaci v reálných situacích každodenního života.
Kompetence pracovní:
Žák rozvíjí svou schopnost pracovat, je veden k zodpovědnosti za plnění daných úkolů. Volí různé formy
práce, samostatné, párové, týmové, při nichž žáci projeví svou iniciativu, znalosti, dovednosti a také
schopnost spolupracovat s ostatními. Učí se vzájemné spolupráci a různému stylu práce.
Kompetence digitální:
Žák využívá digitálních technologií, aplikací a komunikačních programů k získávání informací, učení se
cizího jazyka a řešení úkolů, procvičování si jazykových dovedností a následné aplikace v reálném životě.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
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English Drill
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - porozumění psanému, porozumění mluvenému, ústní projev, psaný projev
žák rozumí instrukcím, gramatickým pravidlům, slovní
zásobě, čtenému, psanému a ústnímu projevu, aktivní
znalosti gramatických pravidel, slovní zásoby, čteného,
psaného a ústního projevu aplikuje v praxi reálných
situací každodenního života

Učivo
slovní zásoba, tématické okruhy
domov
volný čas
škola
rodina
bydlení
město
nákupy
příroda, zvířata
počasí
sport, péče o zdraví, jídlo
cestování
reálie anglicky mluvících zemí
gramatické struktury
can, can´t, have got, like, love, don´t like, hate, want
zájmena, přídavná jména, příslovce
there is/there are
a, some, any
přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový
minulý čas, pravidelná, nepravidelná slovesa

English Drill
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•

Kompetence k učení
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English Drill

7. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - porozumění psanému, porozumění mluvenému, ústní projev, psaný projev
žák rozumí instrukcím, gramatickým pravidlům, slovní
zásobě, čtenému, psanému a ústnímu projevu, aktivní
znalosti gramatických pravidel, slovní zásoby, čteného,
psaného a ústního projevu aplikuje v praxi reálných
situací každodenního života

Učivo
slovní zásoba, tématické okruhy
domov, bydlení
volný čas
škola
popis osoby
počasí, přírodní katastrofy
jídlo, pití, zdravé stravovací návyky, zdravý životní styl,
péče o zdraví
moderní technologie a média
město a příroda
společnost a její problémy
reálie anglicky mluvících zemí
gramatické struktury
přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový
minulý čas, pravidelná slovesa, nepravidelná slovesa
počitatelná, nepočitatelná postatná jména
vyjádření budoucího děje – will, going to
stupňování přídavných jmen
modální slovesa

English Drill
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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English Drill

8. ročník

•
•

Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - porozumění psanému, porozumění mluvenému, ústní projev, psaný projev
žák rozumí instrukcím, gramatickým pravidlům, slovní
zásobě, čtenému, psanému a ústnímu projevu, aktivní
znalosti gramatických pravidel, slovní zásoby, čteného,
psaného a ústního projevu aplikuje v praxi reálných
situací každodenního života

English Drill
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Present simple vs continuous, will and going to, past
simple and continuous, irregular verbs, present
perfect, already, yet, for, since, modal verbs, reflexive
pronouns, relative clauses, countable and
uncountable nouns, comparative and superlative, zero
and first conditional

9. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Tematický celek - porozumění psanému, porozumění mluvenému, ústní projev, psaný projev
žák rozumí instrukcím, gramatickým pravidlům, slovní
zásobě, čtenému, psanému a ústnímu projevu, aktivní
znalosti gramatických pravidel, slovní zásoby, čteného,
psaného a ústního projevu aplikuje v praxi reálných
situací každodenního života

Učivo
Present tense, pronouns and possessives, present
perfect, past simple vs past continuous, will and going
to, present tense for future arrangements, first and
second conditional, modals, adverbs of frequency, the
passive, defining and non-defining relative clauses,
reported speech, subject and object questions
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5.21.4 Films, Series and Easy Readers

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Films, Series and Easy Readers
Volitelný předmět Films, Series and Easy Readers je určen pro žáky a žákyně, kteří mají zájem o rozšíření
jazykové kompetence, a to ve všech jazykových dovednostech. Cílem předmětu je osvojení si jazykových
dovedností (produktivních a receptivních) pro komunikaci v běžných životních situacích a rozšíření
vědomostí o okolním světě v globálním měřítku pomocí systematické práce s filmy a seriály v originální
verzi či zábavné literatury urřené dětem a mládeži.
Tento předmět je vyučován v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
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5.21.5 Čeština na přijímačky

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Čeština na přijímačky

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Čeština k přijímačkám navazuje na předmět Český jazyk a literatura v 9. ročníku. Je
určen zájemcům o studium na středních školách. Cílem vyučovacího předmětu je utřídění a rozšíření
znalostí češtiny, rozvíjení jazykových dovedností žáků a prohlubování jejich komunikačních schopností. Měl
by také prohloubit zájem žáků o literaturu a kulturu obecně. Těžiště výuky spočívá v aktivní práci s texty z
různých stylových oblastí.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět je vyučován 1x týdně. Je zastoupena jazyková výchova, komunikační a slohová výchova
předmětu (specifické informace o předmětu a literární výchova, přičemž se jednotlivé složky přirozeně propojují.
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák plánuje, organizuje a řídí vlastní učení.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Žák operuje s obecně užívanými termíny a propojuje poznatky do širších celků.
kompetence žáků
Posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učen.
Kompetence k řešení problémů:
Žák využívá získané vědomosti a dovednosti, problémy řeší samostatně.
Kompetence komunikativní:
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně.
Žák rozumí různým typům textů a pracuje s nimi.
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Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Čeština na přijímačky
Žáci jsou hodnoceni průběžně. Hodnotí se samostatné práce, tj. jejich správnost a včasné odevzdání,
aktivita při vyučování, zapojení do spolupráce při řešení úkolu. Žáci jsou také vedeni k objektivnímu
sebehodnocení.
Prospěch v klasifikačním období je hodnocen známkou: 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 dostatečný, 5 - nedostatečný.

Čeština na přijímačky
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

9. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
--> Informatika - 9. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy
tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve
vhodné komunikační situaci
umí určit jednotlivé mluvnické významy

Učivo
pravopisné jevy
tvarosloví
tvarosloví

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

pravopisné jevy
skladba
význam slov
využívá poznatků o jazyce a stylu k dosažení gramaticky funkční styly
i věcně správného projevu, k tvořivé práci s textem
samostatně pracuje s texty z různých stylových oblastí, funkční styly
dovede texty analyzovat a dle zadání upravit
slohové útvary
literární teorie
významní autoři a jejich stěžejní díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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5.21.6 Matematika na přijímačky

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Matematika na přijímačky

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Matematika k přijímačkám je volitelným předmětem, který vychází ze vzdělávacího
oboru Matematika a její aplikace. Cílem tohoto předmětu je procvičení a rozšíření matematických znalostí
a dovedností, využívání osvojených matematických pojmů, rozvíjení a prohlubování matematického
myšlení. Také rozvíjí schopnost nalézat a porovnávat odlišné cesty k řešení problému. Poskytuje žákům
hlubší matematické vědomosti a dovednosti potřebné pro další studium na střední škole a je tedy určen
zájemcům o toto studium.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu navazuje, rozšiřuje a opakuje učivo matematiky od 6. do 9.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku. Formy a metody práce jsou voleny s ohledem na charakter učiva (frontální, skupinová, projektová
důležité pro jeho realizaci)
výuka). Předmět je vyučován 1 hodinu týdně. Výuka probíhá ve v učebně, popřípadě v počítačové učebně.
Mezipředmětové vztahy
• Matematika
• Informatika
• Fyzika
• Chemie
• Přírodopis
• Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák je veden k samostatnosti a pochopení toho, že za svoji práci a svůj rozvoj je sám zodpovědný. Žák
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků
kompetence žáků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické
jevy.
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Matematika na přijímačky
RVP výstupy

Matematika na přijímačky
Kompetence k řešení problémů:
Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení logické, matematické postupy.
Kompetence pracovní:
Žák si rozvíjí pracovní návyky a schopnosti a dovednosti spolupracovat s ostatními.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
9. ročník
ŠVP výstupy
provádí početní operace s celými a racionálními čísly

Učivo
celá čísla, desetinná čísla, zlomky, početní operace

provádí početní operace a využívá pravidla pro počítání
s mocninami
převádí jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti,
uvědomuje si vzájemné vztahy a používá je při
geometrických výpočtech

mocniny, odmocniny, pravidla pro mocniny s
přirozeným exponentem
jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti
geometrické výpočty-rovinné útvary, tělesa,
Pythagorova věta
tabulky, diagramy, poměr, přímá a nepřímá úměrnost,
měřítko mapy a plánu
řešení přes 1 %, trojčlenkou, úvahou
pojmy z finanční matematiky, úrokování
sčítání, odčítání, násobení, vytýkání, algebraické
vzorce, lomený výraz

matematizuje reálné situace s využitím funkčních
vztahů
řeší aplikační úlohy na procenta
používá základní algoritmy pro počítání s mnohočleny
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Matematika na přijímačky

9. ročník
řeší složitější lineární rovnice, rovnice s neznámou ve
jmenovateli, soustavy rovnic a využívá těchto znalostí
při řešení úloh z praxe

ekvivalentní úpravy pro řešení rovnic, lineární rovnice,
rovnice s neznámou ve jmenovateli, soustavy rovnic,
možnosti řešení (jedno, žádné, nekonečně mnoho)
slovní úlohy z praxe
sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky, využívá jejich
věty sss, sus, usu, Thaletova věta, výška, těžnice, zápis
vlastnosti
postupu konstrukce
pozná zápis goniometrické funkce a využívá je při řešení funkce sinus, kosinus, tangens
úloh v pravoúhlém trojúhelníku
užití goniometrických funkcí při výpočtech délek stran
a velikosti úhlů v pravoúhlém trojúhelníku
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák porovnává matematické údaje a informace o Evropě, světě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák dokáže zapojit originalitu při řešení matematických úloh.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se orientuje v grafech a tabulkách prezentovaných v médiích.

5.21.7 Hrátky s matematikou

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Hrátky s matematikou
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Hrátky s matematikou
Vyučovací předmět Hrátky s matematikou je volitelným předmětem, který vychází ze vzdělávacího oboru
Matematika a její aplikace. Umožňuje prohloubit a rozšířit dosavadní vědomosti, dovednosti a návyky
získané nejen v matematice, ale i v jiných předmětech jako je fyzika a informatika. Obsah předmětu je
zaměřen na procvičení logických úvah a dovedností, na porozumění myšlenkovým postupům a na jejich
uplatnění při řešení úloh z praxe. Klade důraz na vytváření správného úsudku, postřehu, vhledu do úlohové
situace. Žáci si také procvičí některé pojmy, algoritmy, terminologii a způsoby jejich užití.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu navazuje, rozšiřuje a opakuje učivo matematiky. Formy a metody
předmětu (specifické informace o předmětu práce jsou voleny s ohledem na charakter učiva (frontální, skupinová, projektová výuka). Je vyučován 1
důležité pro jeho realizaci)
hodinu týdně. Výuka probíhá v učebně, popřípadě v počítačové učebně.
Mezipředmětové vztahy
• Matematika
• Informatika
• Fyzika
• Chemie
• Přírodopis
• Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na
kompetence žáků
matematické jevy.
Kompetence k řešení problémů:
Ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo
nových problémových situací.
Kompetence pracovní:
Žák si rozvíjí pracovní návyky a schopnosti a dovednosti spolupracovat s ostatními.
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
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Název předmětu

Hrátky s matematikou
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Hrátky s matematikou
RVP výstupy

6. ročník
ŠVP výstupy
provádí početní operace v oboru přirozených a
desetinných čísel

využívá dělitelnosti přirozených čísel

Učivo
porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání,
násobení, dělení
kombinace početních výkonů
jednotky délky, hmotnosti, obsahu
prvočíslo, složené číslo, společní dělitelé a násobky

změří velikost úhlu, sestrojí úhel, sečte a odečte dvojici
úhlů, násobí a dělí úhly dvěma
ukáže dvojice úhlů v různých rovinných útvarech a určí
velikost na základě jejich vlastností
určí a znázorní různé druhy trojúhelníků, rozliší jejich
vlastnosti
určí a sestrojí obraz útvarů v osové souměrnosti

úhly početně a graficky

vyřeší úlohy vedoucí k výpočtům obvodů a obsahů
útvarů a povrchů a objemů těles
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

vlastnosti geometrických útvarů a těles, obvody,
obsahy, povrchy, objemy

dvojice úhlů vedlejších, vrcholových, střídavých a
souhlasných
úhly v trojúhelníku, dělení trojúhelníků, výšky, těžnice
osově souměrné obrazce

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák dokáže zapojit originalitu při řešení matematických úloh.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se orientuje v grafech a tabulkách prezentovaných v médiích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák porovnává matematické údaje a informace o Evropě, světě.
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Hrátky s matematikou
RVP výstupy

7. ročník
ŠVP výstupy
Učivo
používá sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních kladná, záporná, opačná čísla
čísel k řešení úloh
sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel
pozná shodné útvary, rozumí větám o shodnosti
shodnost rovinných útvarů
trojúhelníků
načrtne a sestrojí trojúhelník
věty sss, sus, usu
používá poměr v běžném životě, rozumí pojmu závislost poměr, přímá a nepřímá úměrnost
a orientuje se v přímé a nepřímé úměrnosti
řeší aplikační úlohy na procenta
procento, základ, procentová část, procenta v
praktickém životě
rozlišuje mnohoúhelníky, vypočítá obvod a obsah
mnohoúhelníky, jejich vlastnosti, aplikační úlohy na
obvod a obsah
rozlišuje hranoly, jejich sítě, vypočítá povrch a objem
hranoly a jejich vlastnosti, aplikační úlohy na povrch a
objem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák dokáže zapojit originalitu při řešení matematických úloh.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák porovnává matematické údaje a informace o Evropě, světě.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se orientuje v grafech a tabulkách prezentovaných v médiích.
Hrátky s matematikou
RVP výstupy

8. ročník
ŠVP výstupy
určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a
kalkulačky, užívá Pythagorovu větu
určí hodnotu daného výrazu, používá základní algoritmy
pro počítání s mnohočleny
řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav

Učivo
úlohy na užití druhé mocniny, odmocniny,
Pythagorovy věty
hodnota výrazu, sčítání, odčítání, násobení, vytýkání,
algebraické vzorce vzorce
úlohy s využitím lineární rovnice
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Hrátky s matematikou

8. ročník
řeší úlohy vedoucí k výpočtům obvodu a obsahu kruhu, úlohy na využití obvodu a obsahu kruhu a objemu a
délky kružnice, objemu a povrchu válce
povrchu válce zaměřené na praktický život
matematizuje jednoduché reálné situace
příklady závislostí, nákresy, schémata, diagramy,
tabulky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák dokáže zapojit originalitu při řešení matematických úloh.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák se orientuje v grafech a tabulkách prezentovaných v médiích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák porovnává matematické údaje a informace o Evropě, světě.

5.21.8 Příběhy historie

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Příběhy historie

Charakteristika předmětu

Předmět se zaměřuje na bližší poznání historie s osobním pohledem a zkoumáním historických pramenů.
Cílem je detailněji poznat události a osobnosti, které zanechaly stopu v moderní společnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Příběhy historie jsou volbou pro 6. – 8. ročníky, vždy po jedné vyučovací hodině. Obsah je tematicky
předmětu (specifické informace o předmětu propojen s předmětem Dějepis. K výuce napomáhají i návštěvy muzeí, historických památek, účast na
důležité pro jeho realizaci)
exkurzích.
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Název předmětu

Příběhy historie

Volitelný předmět je zaměřen na aktivnější zapojení žáků do formování předmětu a jeho obsahu.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence pracovní:
Způsob hodnocení žáků
Žáci jsou hodnoceni průběžně během školního roku. Nejvýznamnějším podílem na hodnocení je projekt,
který žák tvoří v průběhu školního roku. Výsledky na vysvědčení se v případě použití klasifikace hodnotí
stupni prospěchu 1 (výborný), 2 (chvalitebný), 3 (dobrý), 4 (dostatečný), 5 (nedostatečný).
Příběhy historie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytvoří soubor materiálů, jejichž prostřednictvím
představí vybranou osobnost starověkých dějin
spolužákům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Učivo
mýty a báje antického světa
osobnosti, které přispěly k vytvoření antického odkazu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Příběhy historie
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•

Kompetence k učení
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Příběhy historie

7. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
ŠVP výstupy
představí spolužákům vybranou stavbu ilustrující
stavební vývoj Prahy
popíše podle mapy hlavní historické části Prahy

RVP výstupy

Učivo
stručné seznámení s uměleckými slohy s ohledem na
české prostředí
stavební vývoj od středověku po moderní dobu na
příkladu Prahy
každodenní život běžného člověka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příběhy historie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytvoří soubor materiálů, jejichž prostřednictvím
spolužákům představí vznik a další vývoj vybraného
technického vynálezu
dokáže s pomocí dostupných pramenů představit
rodinnou historii
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Učivo
práce s historickými prameny se zaměřením na 19.
století - změny společnosti, technická dokumentace,
zlepšení každodenního života s pomocí vynálezů
práce s historickými prameny, které lze najít doma
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Příběhy historie

8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

5.21.9 Živá příroda

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Živá příroda

Charakteristika předmětu

Předmět živá příroda má za cíl prohloubit dovednosti žáků při práci s mikroskopem, učí je základům
mikroskopovací techniky a bezpečné práce s mikroskopem i dalšími pomůckami, tvorby biologických
nákresů i protokolů, které jsou nedílnou součástí pozdější práce v chemické, fyzikální či biologické
laboratoři. Jsou seznámeni s principy zaznamenávání vlastní práce, vyhodnocování pozorovaných jevů a
odůvodnění pozorovaných jevů. Jsou rozšířeny zejména znalosti ze světa mikroskopických organismů, ale i
fyziologie rostlin a hub.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Jedná se o volitelný předmět s hodinovou dotací týdně. Tento předmět si žáci mohou vybrat v 6. a 7.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku. Šestý ročník je zaměřený zejména na práci s mikroskopem, tvorbu prvních protokolů a zápisů z
důležité pro jeho realizaci)
pozorování. Trénování biologické kresby, pozorování trvalých preparátů, ale i tvorbu vlastních preparátů.
Pozorují se zejména mikroorganismy a části těl živočichů. Sedmý ročník se pak přesouvá do pozorování
rostlinné říše, čímž doplňuje a rozšiřuje učivo 7. ročníku. Žáci se lépe seznámí s principy tvorby herbáře a
blíže prozkoumají fyziologické pochody rostlin.
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Název předmětu

Živá příroda
Výuka probíhá zejména v odborné učebně přírodopisu, dále na pozemku školy a jeho blízkém okolí.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák používá odbornou literaturu a vhodné internetové stránky k dohledání dílčích informací. Praktické
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové metody a pozorování jej vede k propojení teoretických znalostí z různých předmětů i různých témat v
kompetence žáků
rámci jednoho předmětu.
Kompetence k řešení problémů:
Žák vyhledává a volí nejúčinnější metody pro pozorování různých vzorků a preparátů. Řeší možné
komplikace pozorování a hledá způsob, jak tyto komplikace odstranit. Vytváří hypotézy o možných
výsledcích pozorování, hledá argumenty pro svá tvrzení a ověřuje, jestli je tvrzení správné či mylné. Učí se
ověřovat informace s použitím vhodných pomůcek a nástrojů.
Kompetence komunikativní:
Žák používá správnou přírodovědnou terminologii. Formuluje srozumitelné otázky při komunikaci s
učitelem i spolužáky. Spolupracuje v rámci dvojic či menších skupin, prezentuje výsledky a závěry svých
pozorování s ostatními skupinami. Debatuje nad rozdíly v pozorování, hledá argumenty pro svá tvrzení.
Kompetence pracovní:
Žák se řídí základy bezpečnosti práce v odborné učebně přírodopisu. Pracuje samostatně a efektivně,
zdokonaluje jemnou motoriku i trpělivost při dlouhodobějším pozorování. Pracuje logicky a systematicky a
získává zdravé pracovní návyky (preciznost, pravdivost výsledků, ověřování informací).
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení praktickch prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
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Živá příroda
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Ekologie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 6. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy

Učivo

uvede základní podmínky života na této planetě

ekosystémy

vytvoří plánek či schéma jednoduchého ekosystému

ekosystémy

vysvětlí základní vztahy mezi živými organismy

ekosystémy

analyzuje dopad lidské činnosti na živou přírodu

ekosystémy

vytvoří protokol zaznamenávající postup práce při
pozorování
zakreslí objekt pozorovaný v mikroskopu či lupě tak, aby
nákres splňoval základní nároky biologické kresby
pozoruje etologii živočichů ve svém okolí a prezentuje
svá pozorování ostatním
popíše rozdíly mezi hlavními skupinami bezobratlých
živočichů

buňka

popíše stavbu mikroskopu a funkci hlavních jeho částí

buňka

založí senný nálev a pozoruje prvoky

buňka

uvede základní charakteristiky buňky

buňka

Tematický celek - Bezobratlí živočichové

buňka
bezobratlí živočichové
bezobratlí živočichové

Tematický celek - Buňka
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Živá příroda

6. ročník
popíše rozdíly mezi jednobuněčným a mnohobuněčným buňka
organismem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák volí nejvhodnější postupy pro řešení dané problematiky. Vybírá pomůcky a nástroje pro co nejefektivnější pozorování a následné vypracování protokolu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Žák vnímá základní podmínky života na této planetě a dopad při narušení těchto podmínek.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Žák se seznamuje s dopady lidské činnosti na přírodu. Zhodnocuje její pozitivní i negativní dopady.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák pozoruje a vysvětlí základní vztahy mezi živými organismy napříč ekosystémy.
Živá příroda
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Botanika

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 7. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo

vysvětlí význam rostlin pro člověka a přírodu

botanika

uvede hlavní rozdíly mezi rostlinou a živočišnou buňkou botanika
popíše dopad lidské činnosti na živou přírodu

botanika

analyzuje význam vybraných druhů rostlin pro člověka

botanika

Tematický celek - Výtrusné rostliny
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Živá příroda

7. ročník
popíše princip fotosyntézy a kde v rostlině probíhá

výtrusné rostliny

pozoruje fenologické fáze růstu rostlin

semenné rostliny

zpracuje protokol, ve kterém uvede a vyhodnotí
výsledky svého pozorování
vytvoří vlastní herbářovou položku

výtrusné rostliny
semenné rostliny
semenné rostliny

popíše princip správného herbářování

semenné rostliny

Tematický celek - Semenné rostliny

pozoruje samostatně biologické preparáty v mikroskopu botanika
a lupě
výtrusné rostliny
semenné rostliny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák pozoruje a vysvětlí základní vztahy mezi živými organismy napříč ekosystémy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Žák se seznamuje s dopady lidské činnosti na přírodu. Zhodnocuje její pozitivní i negativní dopady.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák analyzuje význam vybraných druhů rostlin pro člověka a přírodu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák volí nejvhodnější postupy pro řešení dané problematiky. Vybírá pomůcky a nástroje pro co nejefektivnější pozorování a následné vypracování protokolu.

5.21.10

1. ročník
0

Žijeme ekologicky

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15
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Název předmětu
Oblast

Žijeme ekologicky

Charakteristika předmětu

Volitelný předmět určený pro žáky 8. a 9. ročníku. Rozvíjí aktivní, samostatnou a tvůrčí činnosti žáků na
základní škole. Praktické provádění enviromentální výchovy, samostatné vyhlašování a provádění projektů
v rámci mezinárodních dní s ekologickou tematikou a vedení k udržitelnému životnímu stylu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět má dotaci 1 hodina týdně. Zabývá se aktuálními lokálními i globálními environmentálními
předmětu (specifické informace o předmětu problémy a aktivně se věnuje problematice odpadového hospodářství. Žáci se zdokonalují v praktických
důležité pro jeho realizaci)
geografických dovednostech a vyzkouší si jejich praktické využití v blízkém okolí školy.
Výuka probíhá formou výkladu, skupinových prací a projektů v budově školy i blízkém okolí.
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení praktických prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Žijeme ekologicky
RVP výstupy

8. ročník
ŠVP výstupy
uvede současné environmentální problémy světa

popíše koloběh vody v krajině

Učivo
energie a zdroje
klima a klimatické změny
energie a zdroje
klima a klimatické změny
voda kolem nás

popíše zásady správného hospodaření s vodou

voda kolem nás

uvede současné lokální ekologické problémy

355

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Žijeme ekologicky

8. ročník
posoudí vliv lidské činnosti na krajinu a životní
prostředí
uvede dopady životního prostředí na život člověka

lidé na Zemi
lidé na Zemi

analyzuje z map rizika dopadů lidské činnosti na životní lidské aktivity a problémy životního prostředí
prostředí
uvede, jak jeho domácnost přispívá k ochraně životního lidské aktivity a problémy životního prostředí
prostředí a udržitelnému hospodaření
Žijeme ekologicky
RVP výstupy

9. ročník
ŠVP výstupy
vyhledá informace k ekologicky laděným mezinárodním
dnům
zpracuje skupinový projekt na zvolenou
environmentální tematiku

prezentuje získané informace

učivo v závislosti na zvolených mezinárodních dnech
sociální geografie
hydrosféra
potraviny a my
zemědělství a výživa
učivo v závislosti na zvolených mezinárodních dnech

účastní se exkurzí v rámci předmětu

učivo v závislosti na zvolených mezinárodních dnech

charakterizuje problematiku plýtvání potravinami

5.21.11

1. ročník
0

Učivo
učivo v závislosti na zvolených mezinárodních dnech

Zábavná chemie

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15
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Název předmětu
Oblast

Zábavná chemie

Charakteristika předmětu

V předmětu Zábavná chemie se žáci setkávají se specifickými poznávacími metodami a osvojují si důležité
dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat
a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Velmi
důležité je i učit se rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, klást si otázky (jak?,
proč?, co se stane, jestliže?), hledat na ně odpovědi a vysvětlovat pozorované jevy.
Chemie dnešního světa dokáže být nejen dobrý sluha a oddaný pomocník, ale také zábavný společník,
nebo i zlý pán. Žáci vstupují do říše poutavých zajímavostí a atraktivních pokusů. Přesvědčují se, že
zajímavá chemie se nachází všude kolem nás. Poznávají, jak tato věda zasahuje do každodenního života
kolem nás. Aby se člověk s chemií dobře pobavil, nemusí být chemik. Aby se člověk o chemii něco
zajímavého přiučil, nemusí mít tu nejlepší laboratoř.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Zábavná chemie je předmět, který patří do volitelných předmětů s jednohodinovou časovou dotací.
předmětu (specifické informace o předmětu Předmět je řazen jako volitelný do 9.ročník.
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák se učí zpracovávat informace z hlediska důležitosti a využívat je k dalšímu učení.
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Žák se stručně vyjadřuje chemickým jazykem včetně chemické symboliky.
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
Žák vnímá vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů
Žák zobecňuje poznatky a logicky je vyvozuje.
Žák rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
Žák používá známé a osvědčené postupy řešení a aplikuje je při řešení obdobných úkolů.
Žák vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu.
Kompetence pracovní:
Žák provádí pozorování a experimenty, získaná data zpracovává a vyhodnocuje.
Žák pracuje podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
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Název předmětu

Zábavná chemie
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení praktických prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Zábavná chemie

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Bezpečnost práce a první pomoc

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 9. ročník
--> Fyzika - 9. ročník
--> Chemie - 9. ročník
--> Přírodopis - 9. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo

poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

bezpečnost práce

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy,
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních
pozorování, měření a experimentů

laboratorní metody

Tematický celek - Dělící metody

Tematický celek - Chemické reakce
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své
laboratorní metody
experimentální práce a zformuluje vněm závěry, k nimž správný zápis chemických experimentů
dospěl
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Zábavná chemie

9. ročník
vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny
podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou
experimentální práci
provádí jednoduché i složitější chemické reakce

chemické reakce

rozlišuje jednotlivé zdroje znečištění

voda
vzduch
polutanty znečišťující životní prostředí

chemické reakce

Tematický celek - Ochrana životního prostředí

Tematický celek - Domácí pokusy
dokáže využít prostředků v domácnosti k jednoduchým chemikálie v domácnosti
chemickým pokusům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Žák je vnímá fungování ekosystémů a jaký vliv může mít narušení rovnováhy v těchto ekosystémech lidskou činností.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák je vedeni k úctě a správnému chování k životnímu prostředí, v němž žije. Vnímá kladné i záporné vlivy lidské činnosti na prostředí planety Země.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Žák vnímá základní podmínky nutné pro existenci života na této planetě, i co by se mohlo stát při narušení těchto podmínek a jak je udržet.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Žák se seznamuje jak přispívají jednotlivé lidské činnosti ke znečišťování životního prostředí a jak se musí změnit chování všech pro udržitelnost planety Země.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák spolupráce při skupinových projektech či práci ve skupinách při pozorování, práci v chemické laboratoři. Sdílí pozorované výsledky s ostatními ve skupině i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žáci samostatně vyhledávají informace, vyhodnocují kvalitu informačních zdrojů, ověřují jejich pravdivost. Pozorují své blízké okolí, v němž se nachází řada probíraných
témat. Vyhledávají a pozorují probírané jevy ve svém blízkém okolí.
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5.21.12

1. ročník
0

Žijeme prakticky+

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Žijeme prakticky+

Charakteristika předmětu

Výuka předmětu Žijeme prakticky+ komplexním způsobem přispívá k všestrannému rozvoji žáků. Rozvíjí
jejich motorické schopnosti, manuální dovednosti a pracovní návyky.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Je zařazen v učebním plánu jako volitelný předmět v 6. - 9. ročníku 1 hodina týdně. Je zařazen v učebním
předmětu (specifické informace o předmětu plánu jako volitelný předmět v 6. - 9. ročníku 1 hodina týdně. Vzdělávací obsah je naplňován v jedné
důležité pro jeho realizaci)
hodině týdně a je rozdělen na tematické okruhy:
Práce s technickými materiály
Pěstitelské práce a chovatelství
Provoz a údržba domácnosti
Příprava pokrmů
Žáci pracují s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Seznamují se se
základními informacemi o materiálech, pracovních pomůckách a nářadí. Učí se plánovat, organizovat a
hodnotit pracovní činnost jednotlivě i v týmu. Jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti, učí
se základům technologické kázně, organizace práce a prostředí. Výsledky své práce se snaží uplatnit v
každodenním životě.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence pracovní:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Žák je veden k vytváření při praktických činnostech s různými materiály a nástroji základní pracovní
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové dovednosti a návyky.
kompetence žáků
Žák rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost, žák dokončuje práci v dohodnutých termínech.
Žák je veden k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracování materiálů a
všímat si jejich vlastností.
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Žijeme prakticky+
Žák umí rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, pozná k čemu slouží, naučí se s nimi bezpečně zacházet a
volí pro určitou činnost pracovní nástroj podle jeho vhodnosti.
Žák propojuje a využívá výsledky pracovních činností v ostatních předmětech, využívá je v běžném životě.
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení praktických prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Žijeme prakticky+
RVP výstupy
Tematický celek - Konstrukční činnosti

6. ročník
ŠVP výstupy

Učivo

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a řády
bezpečnostní předpisy
odborných učeben pro pracovní činnosti
umí poskytnout první pomoc při úrazu nářadím a
první pomoc při úrazech se zaměřením na řezné rány
materiálem
je seznámen se zařízením učeben pro pracovní činnosti bezpečnostní předpisy
připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku

orientace v technické dokumentaci s pomocí učitele

orientuje se v základních materiálech vyráběných ze
dřeva, plastu a kovu s ohledem na jejich využití v praxi
zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní
dovednosti při práci se dřevem, plastem a kovem
pracuje podle pracovního postupu s pomocí učitele

jednoduché pracovní operace

zhotoví jednoduchý výrobek

jednoduchý výrobek ze dřeva, plastu nebo kovu

základní pracovní pomůcky a nářadí pro ruční
opracování dřeva, plastů a kovu
pracovní postup
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Žijeme prakticky+

6. ročník

Tematický celek - Pěstitelské práce a chovatelství
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce na školním
pozemku
dokáže poskytnout první pomoc při úrazu - pravidla
práce a bezpečnosti práce na školním pozemku
dokáže spolupracovat, zhodnotit svůj přínos k práci celé
skupiny
používá vhodné a dostupné pracovní nářadí a nástroje,
umí je správně používat a udržovat
zvládá jednoduché pracovní postupy na zahradě a při
pěstování rostlin obecně včetně údržby a úklidu nářadí podzimní a jarní úprava záhonů
má základní znalosti o chovu zvířat v domácnosti (co
chovat, péče a správná výživa)

první pomoc při úrazech
bezpečnostní předpisy
práce s pracovním nářadím a nástroji
práce s pracovním nářadím a nástroji
první pomoc při úrazech
podzimní a jarní úprava záhonů
setí, sázení vybraných rostlin
zpracování půdy na jaře před setím a sázením
chov zvířat v domácnosti
podmínky pro chov
hygiena a bezpečnost chovu

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - chov
zvířat v domácnosti
zvládá pracovní postupy při pěstování okrasných rostlin, základy ošetřování a pěstování pokojových rostlin
přesazování, zalévání
rozdělení okrasných rostlin
zná podmínky pěstování pokojových rostlin
používání okrasných rostlin v interiérech a exteriérech
Tematický celek - Příprava pokrmů
připraví pokrm za studena

pokrm studené kuchyně

ovládá základní způsoby tepelné úpravy

tepelná úprava pokrmů

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních
činnostech v domácnosti

úklid okolí školy
údržba a úklid bytu, domu a okolí domu
výzdoba bytu a pracovního prostředí
jednoduchý výrobek z textilu

Tematický celek - Provoz a údržba domácností

ušije jednoduchý výrobek z textilu

362

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP 2021
Žijeme prakticky+
RVP výstupy
Tematický celek - Konstrukční činnosti

7. ročník
ŠVP výstupy

Učivo

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a řády
odborných učeben pro pracovní činnosti
přečte technický výkres

bezpečnostní předpisy

bezpečnostní předpisy

první pomoc při úrazech se zaměřením na řezné rány

zhotoví soupisku materiálu

orientace v technické dokumentaci s pomocí učitele

orientace v technické dokumentaci s pomocí učitele

umí poskytnout první pomoc při úrazu nářadím a
první pomoc při úrazech se zaměřením na řezné rány
materiálem
je seznámen se zařízením učeben pro pracovní činnosti bezpečnostní předpisy
orientuje se v základních materiálech vyráběných ze
dřeva, plastu a kovu s ohledem na jejich využití v praxi
jednoduché pracovní operace

jednoduchý kombinovaný výrobek
pracovní postup

zvládá jednodušší základní pracovní dovednosti při práci pracovní pomůcky a nářadí pro ruční opracování
se dřevem, plastem a kovem
dřeva, plastů a kovu
práce s pracovním nářadím a nástroji
pracovní pomůcky a nářadí pro ruční opracování dřeva, práce s pracovním nářadím a nástroji
plastů a kovu
pracuje podle pracovního postupu s pomocí učitele
pracovní postup
zhotoví jednoduchý kombinovaný výrobek

jednoduchý kombinovaný výrobek

Tematický celek - Pěstitelské práce a chovatelství
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce na školním bezpečnostní předpisy
pozemku
dokáže poskytnout první pomoc při úrazu - pravidla
první pomoc při úrazech se zaměřením na řezné rány
práce a bezpečnosti práce na školním pozemku
dokáže spolupracovat, zhodnotit svůj přínos k práci celé pracovní postup
skupiny práce s pracovním nářadím a nástroji
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7. ročník
používá vhodné a dostupné pracovní nářadí a nástroje,
umí je správně používat a udržovat
zvládá jednoduché pracovní postupy na zahradě a při
pěstování rostlin obecně včetně údržby a úklidu nářadí podzimní a jarní úprava záhonů
má základní znalosti o chovu zvířat v domácnosti (co
chovat, péče a správná výživa) chov zvířat v domácnosti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - chov
zvířat v domácnosti hygiena a bezpečnost chovu
zvládá pracovní postupy při pěstování okrasných rostlin,
přesazování, zalévání základy ošetřování a pěstování
pokojových rostlin
zná podmínky pěstování pokojových rostlin používání
okrasných rostlin v interiérech a exteriérech

práce s pracovním nářadím a nástroji

připraví jednoduchý pokrm teplé kuchyně

pokrm teplé kuchyně
tepelná úprava pokrmů

ovládá pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti
údržba a úklid bytu, domu a okolí domu a školy

údržba a úklid bytu, domu a okolí domu

výzdoba bytu a pracovního prostředí

výzdoba bytu a pracovního prostředí

ušije složitější výrobek z textilu

výrobek z textilu

podzimní a jarní úprava záhonů
setí, sázení vybraných rostlin
chov zvířat v domácnosti
hygiena a bezpečnost chovu
ošetřování a pěstování pokojových rostlin
rozdělení okrasných rostlin
ošetřování a pěstování pokojových rostlin
používání okrasných rostlin v interiérech a exteriérech

Tematický celek - Příprava pokrmů

Tematický celek - Provoz a údržba domácností

údržba a úklid bytu, domu a okolí domu
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5.21.13

1. ročník
0

Sportovní hry

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Sportovní hry

Charakteristika předmětu

Předmět sportovní hry je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, navazuje na předmět tělesná výchova.
Žáci jsou vedeni ke zdravému způsobu života, jehož součástí jsou pravidelné pohybové aktivity.
Pro žáky se rozšiřují možnosti vlastního zdokonalování ve vybraných druzích sportovních her.
Zařazením předmětu sledujeme vliv na regeneraci sil a kompenzaci jednostranné zátěže vznikající pobytem
ve škole.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Je zařazen v učebním plánu jako volitelný předmět v 6. - 9. ročníku 1 hodina týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Vyučující vybírá podle zaměření žáků i vlastního z učiva sportovních her minimálně dvě sportovní hry.
důležité pro jeho realizaci)
Obsahová náplň je především zaměřena na sportovní hry a činnosti vedoucí k rozvoji tělesné zdatnosti a
pohybových dovedností, které se při sportovních hrách uplatňují.
V rámci výuky sportovních her je vyžíváno příznivých podmínek pro vytváření kladných osobnostních a
morálněvolních vlastností žáků.
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení celkového úsilí a
aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
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Sportovní hry
RVP výstupy

6. ročník
ŠVP výstupy
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

Učivo
sportovní a pohybové hry

uplatňuje vhodné a bezpečné chování v podmínkách
sportovního areálu školy a okolí, v podmínkách
sportovních soutěží i zájmových činností
používá aktivně základní pojmy z terminologie
sportovních her

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

základní herní role a funkce (brankář, hráč v poli,
kapitán, rozhodčí, časoměřič, apod.)
zjednodušená a upravená pravidla her pro školní
podmínky
vyžívá atletiky a pohybových her jako vhodné průpravy pohybové hry pro zdokonalení nových pohybových
pro sportovní hry
dovedností jako průprava pro sportovní hry
příprava organismu před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži
užívá podle osobních předpokladů osvojené pohybové odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
dovednosti, aplikuje je ve hře a při rekreačních
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
činnostech, jedná a vystupuje v duchu fair play
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
k úspěchu družstva a dodržuje ji
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
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6. ročník

netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
podle svých osobních předpokladů zvládá základy
odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
několika sportovních her
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
aplikuje základní pravidla a základy rozhodování při hře, odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
zorganizuje v týmu jednoduché turnaje, spolurozhoduje přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
osvojené hry a soutěže
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
používá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
a uplatňuje je ve hře, volí taktiku hry a dodržuje ji
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
poskytne první pomoc v nutném případě v
základy první pomoci
improvizovaných podmínkách
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák je veden k utváření pozitivních postojů k sobě i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák si uvědomuje hodnoty spolupráce a pomoci ve vzájemném soutěžení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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6. ročník

Žák se snaží pochopit význam řádu, pravidel a jednotlivých rolí při sportu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se aktivně podílí na ochraně a utváření prostředí s ohledem na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák si utváří dobré mezilidské vztahy ve třídě i mimo ni.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák přizpůsobuje vlastní činnost potřebám a cílům týmu.
Sportovní hry
RVP výstupy

7. ročník
ŠVP výstupy
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v podmínkách
sportovního areálu školy a okolí, v podmínkách
sportovních soutěží i zájmových činností
používá aktivně základní pojmy z terminologie
sportovních her

vyžívá atletiky a pohybových her jako vhodné průpravy
pro sportovní hry

užívá podle osobních předpokladů osvojené pohybové
dovednosti, aplikuje je ve hře a při rekreačních
činnostech, jedná a vystupuje v duchu fair play

Učivo
sportovní a pohybové hry, poznatky a činnosti z 6.
ročníku jsou dále cyklicky rozvíjeny a doplňovány
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

základní herní role a funkce (brankář, hráč v poli,
kapitán, rozhodčí, časoměřič, apod.)
zjednodušená a upravená pravidla her pro školní
podmínky
pohybové hry pro zdokonalení nových pohybových
dovedností jako průprava pro sportovní hry
příprava organismu před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži
odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
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7. ročník
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
k úspěchu družstva a dodržuje ji
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
podle svých osobních předpokladů zvládá základy
odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
několika sportovních her
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
aplikuje základní pravidla a základy rozhodování při hře, odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
zorganizuje v týmu jednoduché turnaje, spolurozhoduje přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
osvojené hry a soutěže
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
používá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
a uplatňuje je ve hře, volí taktiku hry a dodržuje ji
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
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poskytne první pomoc v nutném případě v
improvizovaných podmínkách
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
základy první pomoci

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák se snaží pochopit význam řádu, pravidel a jednotlivých rolí při sportu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák si uvědomuje hodnoty spolupráce a pomoci ve vzájemném soutěžení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák je veden k utváření pozitivních postojů k sobě i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák si utváří dobré mezilidské vztahy ve třídě i mimo ni.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se aktivně podílí na ochraně a utváření prostředí s ohledem na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák přizpůsobuje vlastní činnost potřebám a cílům týmu.
Sportovní hry
RVP výstupy

8. ročník
ŠVP výstupy
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v podmínkách
sportovního areálu školy a okolí, v podmínkách
sportovních soutěží i zájmových činností
používá aktivně základní pojmy z terminologie
sportovních her

Učivo
sportovní a pohybové hry, poznatky a činnosti z 6. a 7.
ročníku jsou dále cyklicky rozvíjeny a doplňovány
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

základní herní role a funkce (brankář, hráč v poli,
kapitán, rozhodčí, časoměřič, apod.)
zjednodušená a upravená pravidla her pro školní
podmínky
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8. ročník
vyžívá atletiky a pohybových her jako vhodné průpravy
pro sportovní hry

pohybové hry pro zdokonalení nových pohybových
dovedností jako průprava pro sportovní hry
příprava organismu před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži
užívá podle osobních předpokladů osvojené pohybové odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
dovednosti, aplikuje je ve hře a při rekreačních
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
činnostech, jedná a vystupuje v duchu fair play
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
k úspěchu družstva a dodržuje ji
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
podle svých osobních předpokladů zvládá základy
odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
několika sportovních her
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
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8. ročník

aplikuje základní pravidla a základy rozhodování při hře, odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
zorganizuje v týmu jednoduché turnaje, spolurozhoduje přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
osvojené hry a soutěže
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
používá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
a uplatňuje je ve hře, volí taktiku hry a dodržuje ji
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
poskytne první pomoc v nutném případě v
základy první pomoci
improvizovaných podmínkách
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Žák je veden k utváření pozitivních postojů k sobě i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák si utváří dobré mezilidské vztahy ve třídě i mimo ni.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák se snaží pochopit význam řádu, pravidel a jednotlivých rolí při sportu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák si uvědomuje hodnoty spolupráce a pomoci ve vzájemném soutěžení.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se aktivně podílí na ochraně a utváření prostředí s ohledem na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák přizpůsobuje vlastní činnost potřebám a cílům týmu.
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9. ročník
ŠVP výstupy
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

uplatňuje vhodné a bezpečné chování v podmínkách
sportovního areálu školy a okolí, v podmínkách
sportovních soutěží i zájmových činností
používá aktivně základní pojmy z terminologie
sportovních her

Učivo
sportovní a pohybové hry, poznatky a činnosti z
předchozích ročníků jsou dále cyklicky rozvíjeny a
doplňovány
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

základní herní role a funkce (brankář, hráč v poli,
kapitán, rozhodčí, časoměřič, apod.)
zjednodušená a upravená pravidla her pro školní
podmínky
vyžívá atletiky a pohybových her jako vhodné průpravy pohybové hry pro zdokonalení nových pohybových
pro sportovní hry
dovedností jako průprava pro sportovní hry
příprava organismu před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži
užívá podle osobních předpokladů osvojené pohybové odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
dovednosti, aplikuje je ve hře a při rekreačních
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
činnostech, jedná a vystupuje v duchu fair play
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
k úspěchu družstva a dodržuje ji
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
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9. ročník

netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
podle svých osobních předpokladů zvládá základy
odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
několika sportovních her
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
aplikuje základní pravidla a základy rozhodování při hře, odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
zorganizuje v týmu jednoduché turnaje, spolurozhoduje přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
osvojené hry a soutěže
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
používá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace odbíjená, košíková, házená, kopaná, florbal,
a uplatňuje je ve hře, volí taktiku hry a dodržuje ji
přehazovaná, vybíjená, futsal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
netradiční hry-ringo, lakros, softbal-herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla
hry, hra podle pravidel žákovské kategorie
poskytne první pomoc v nutném případě v
základy první pomoci
improvizovaných podmínkách
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se aktivně podílí na ochraně a utváření prostředí s ohledem na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák si uvědomuje hodnoty spolupráce a pomoci ve vzájemném soutěžení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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9. ročník

Žák se snaží pochopit význam řádu, pravidel a jednotlivých rolí při sportu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žák je veden k utváření pozitivních postojů k sobě i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák si utváří dobré mezilidské vztahy ve třídě i mimo ni.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák přizpůsobuje vlastní činnost potřebám a cílům týmu.

5.21.14

1. ročník
0

Současný svět

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast

Celkem
7. ročník
3
Volitelný

8. ročník
3
Volitelný

9. ročník
6
Volitelný

15

Současný svět

Charakteristika předmětu

Předmět je zaměřen především na komunikační dovednosti, žák se dozvídá a diskutuje o společnosti a
různých pohledech na ni, učí se vzájemné toleranci, klade otázky sobě i druhým, hledá odpovědi na dění
kolem nás i v nás samých.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Současný svět patří do volitelných předmětů s jednohodinovou časovou dotací. Žák si jej může zvolit v 9.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku. Metody práce jsou voleny dle schopností žáků – samostatný slovní projev, diskuse, skupinová
důležité pro jeho realizaci)
práce, projekt.
Mezipředmětové vztahy
• Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Kompetence k učení:
Žák je podporován v samostatnosti, sebehodnocení, schopnosti dokončit práci dle zadaných kritérií.
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Název předmětu
Současný svět
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence k řešení problémů:
kompetence žáků
Žák hledá různé postupy při řešení problémových zadání, využívá vzájemnou komunikaci.
Kompetence komunikativní:
Žák dostává dostatečný prostor k samostatnému projevu, zároveň se snaží kultivovaně se zapojit do
diskuse, je schopný obhájit svůj názor, vyslechnout názor druhých.
Kompetence občanské:
Žák uplatňuje vhodné občanské postoje vůči ostatním žákům ve skupině.
Kompetence pracovní:
Žák je schopný dokončit práci v požadované kvalitě a termínu.
Způsob hodnocení žáků
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání. Je hodnocena jeho píle, snaha ke zlepšení, práce s
chybou, rozvoj vědomostí, dovedností a aktivita.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Současný svět
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

9. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 9. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
člověk na cestě 20. stoletím
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Současný svět

9. ročník
popíše své místo ve světě, společnosti, rodině s
důrazem na občanskou odpovědnost

náboženství v životě člověka
etika současnosti
mozaika mezilidských vztahů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák zapojuje ve své samostatné činnosti i skupinových projektech tvořivost, originalitu, představivost, nápaditost.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žák se chová k ostatním ve skupině na základě etických hodnot,spoluvytváří a dodržuje pravidla, učí se přijmout druhého člověka, rozvíjí schopnost poznávat a
tolerovat odlišnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Žák řeší problémové situace v zájmu všech, jeho rozhodování bývá podloženo argumenty, snaží se o objektivní náhled na řešený problém, rozvíjí základní dovednosti
pro spolupráci.
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Žák je hodnocen v průběhu celého školního roku formativně. Je neustále veden k sebehodnocení,
vhodným postupům a zodpovědnosti za své vzdělání.
Dále je hodnocen pětistupňovou škálou, která výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

6.2 Kritéria hodnocení
Je hodnocena píle, snaha ke zlepšení, práce s chybou, rozvoj dovedností a aktivita. Dále je
hodnocen pětistupňovou škálou, která je výsledkem sumativního hodnocení písemných prací,
ústního projevu, celkového úsilí a aktivního přístupu.
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