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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy je škola plně organizovaná,
poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna v centru města nebo obce, na vedlejší ulici.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují
automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích
státních příslušníků.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole integrováni do běžných tříd. Cílem
jejich vzdělávání je dosáhnout maximálního rozvoje osobnosti každého žáka.
Integrováni jsou zejména žáci s vývojovými poruchami učení a chování nebo žáci sociálně
znevýhodnění. Někteří žáci jsou vzděláváni na základě návrhu pedagogicko-psychologické poradny
nebo speciálního pedagogického centra a po dohodě se zákonnými zástupci podle individuálních
vzdělávacích plánů, které jsou vypracovány na základě školního vzdělávacího programu a
vycházejí ze specifických vzdělávacích potřeb těchto žáků. Upravují obsah, formy a podmínky
jejich vzdělávání.

2.4 Podmínky školy
Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k
dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v blízkosti školy (do 200 m).
Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.
Počet školních budov je 2 - 5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex
budov. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici školní dvůr,
knihovna. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, fyzika, chemie, ICT, tělocvična.
Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 57 pracovních stanic,
specializované učebny, pracovní stanice ve třídách, bezdrátové připojení v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební
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výchova, chemie, ICT, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.
Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.

2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
1. Podmínky ke vzdělávání
2. Vzdělávání žáků
3. Vyučovací a školní klima
4. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
5. Personální oblast

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti

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.), zjišťování a
vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba absolventů
třídní schůzky, konzultace, pozorování

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny nepravidelně.

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce: Městský úřad - účast na akcích Zdravého města apod. Kulturní služby
7
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města Moravská Třebová - filmová a divadelní představen atd. Městská knihovna - soutěže a
ankety (Čte celá třída, Moravskotřebovský Amos, Čtení na rychlost). Dům dětí a mládeže sportovní, přírodovědné, zeměpisné, výtvarné soutěže. Mateřské školy - návštěvy budoucích
prvňáčků v naší škole. Městská policie - besedy, dopravní výchova.
neziskové organizace: Výchovné středisko Alfa - spolupráce při řešení značných výchovných
problémů žáků
obec/město: Účast na akcích Zdravého města apod.
střední školy: Gymnázium Moravská Třebová - účast na akcích a soutěžích pořádaných
gymnáziem, účast na Dnu otevřených dveří. Integrovaná střední škola Moravská Třebová - účast
na soutěžích pořádaných touto školou, na Dnu otevřených dveří
školská rada: Schvalování dokumentů školy, pomoc při organizaci školníoch akcí, návrhy na
zlepšování podmínek vzdělávání
školské poradenské zařízení: Vzájemné konzultace a pomoc při řešení problémů žáků s VPU,
případně problémů třídních kolektivů.

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu,
třídní schůzky, vánoční slavnost.
Pravidelné školní akce: akademie, den otevřených dveří.

2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí okolo 16 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost
učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení
pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 15,5.

2.9 Dlouhodobé projekty
Škola dlouhodobě realizuje projekt Od MŠ po MŠ, na který zve několikrát do roka děti i učitelky
mateřských škol ve městě i v okolí. Škola realizuje mnoho let projekt Mezi pražci mladějovské
úzkokolejky, při němž 20 žáků II. stupně absolvuje několikadenní pobyt v muzeu v Mladějově na
Moravě spojený s plněním vzdělávacích aktivit. Dalším dlouhodobým projektem je Mikulášské
odpoledne pro děti z Moravské Třebové a okolí. Déle trvajícím projektem je projekt "Srnčí" třídenní pobytový projekt pro žáky I. - III. třídy, který bývá zaměřen sportovně a přírodovědně.
Tradičně vyučující realizují spolu s žáky podzimní projekt (mívá různé názvy), který je určen
zároveň i veřejnosti.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
všeobecné

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení

•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů

•
•
•
•

Kompetence komunikativní

•

•
•
•
•

Kompetence sociální a personální

•
•

vedeme žáky k výběru a využití vhodných
způsobů, metod a strategií učení
vedeme žáky k samostatnosti při vyhledávání,
shromažďování a třídění informací
vybízíme k nalézání souvislostí mezi získanými
poznatky a ty následně využívat v procesu
učení i praktickém životě
umožňujeme žákům ve výuce smysluplně
využívat moderní informační technologie
vedeme žáky k rozpoznání a pochopení
problému, promyslet a naplánovat jeho řešení
zadáváme úkoly, při kterých žáci využívají
informace z různých zdrojů
zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje
volbu různých postupů, řešení
zařazujeme metody, při kterých žáci sami
objevují, řeší, vyslovují závěry
vedeme žáky formulovat a vyjadřovat své
myšlenky v logickém sledu, výstižně a souvisle,
vyjadřovat se kultivovaně v písemném i ústním
projevu
věnujeme maximální pozornost čtení s
porozuměním
vedeme žáky k práci s různými druhy textů,
map, grafů, tabulek, obrazových materiálů a
dalšími zdroji informací, a jejich interpretaci
vedeme žáky, aby vhodně využívali informační
a komunikační prostředky
učíme žáky diskutovat, argumentovat a
obhajovat vhodnou formou své názory a
zároveň naslouchat názorům jiných, vhodně na
ně reagovat, komunikovat mezi sebou a
učitelem
vedeme žáky k diskuzi a spolupráci ve skupině
umožňujeme žákům podílet se na tvorbě
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Výchovné a vzdělávací strategie
společných pravidel a kritérií, řídit se jimi a
následně svou práci objektivně zhodnotit
• vybízíme žáky, aby sdělovali své pocity,
vzájemně se povzbuzovali, oceňovali
• vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání, k
sebekritice
• zvyšujeme sebedůvěru žáků a motivaci k učení
Kompetence občanské

•
•
•
•

Kompetence pracovní

•
•

vedeme žáky k tomu, aby naslouchali a
respektovali názory druhých, uvědomovali si
svá práva a povinnosti
vedeme žáky zodpovědně se chovat v krizových
situacích ohrožujících život a zdraví člověka,
poskytnout pomoc dle svých možností
učíme žáky respektovat a chránit naše symboly,
tradice a kulturní i historické dědictví
zařazujeme do života třídy aktivity žáků
reprezentující školu (sportovní, kulturní), obec
výuku doplňujeme o praktické exkurze
podněcujeme u žáků zájem o další vzdělávání v
daném oboru (včetně profesní orientace)

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Jedenkrát měsíčně výchovný poradce (dále VP) zjistí na poradě pedagogických pracovníků či na
pedagogické radě, zda je nutno u některých žáků provést úpravy ve vzdělávání. S příslušným
vyučujícím dohodne změny v metodách a výukových postupech, změny v organizaci výuky, úpravy
hodnocení, eventuálně začleňováním do komunikační a sociální sítě třídy. Tyto úpravy příslušný
vyučující zapíše, vyučující i VP stvrdí podpisem, VP založí do své evidence. Pokud nedojde ke
zlepšení, bude VP kontaktovat zákonného zástupce a doporučí vyšetření v PPP či SPC.
Pokud přetrvávající potíže u daného žáka budou signalizovat nejméně dva vyučující, iniciuje VP
sestavení plánu pedagogické podpory (dále PLPP). PLPP vytvářejí příslušní vyučující společně,
upraví metody a výukové postupy, organizaci výuky, hodnocení žáka. Za vytvoření PLPP zodpovídá
výchovný poradce. Je sestaven písemnou formou, prostřednictvím VP konzultován s pracovníkem
PPP či SPC. PLPP bude vytvořen do jednoho měsíce od data zjištění nutnosti (porada, pedagogická
rada). VP zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka a příslušná podpůrná
opatření zaznamená do školní matriky. Nejpozději po třech měsících školního vyučování se
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vyhodnocuje, vyhodnocení VP sepíše. Pokud bude zřejmé, že se vzdělávání žáka nelepší, nemá
trend ve zlepšování, je horší, VP pozve zákonného zástupce a doporučí návštěvu PPP či SPC.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán (dále IVP) sestavují učitelé daného předmětu a za jeho vyhotovení
zodpovídá výchovný poradce. Je sestavován písemnou formou do jednoho měsíce od doručení
žádosti zákonného zástupce a doporučení z PPP či SPC. Na jeho tvorbě se kromě vyučujících také
podílí pracovník PPP, se kterým se provádějí pravidelné konzultace. Konzultace zajišťuje výchovný
poradce. Konečné znění IVP schvaluje ředitel školy, který také schvaluje žádost o povolení IVP
z předmětů, v nichž bude žák vzděláván na základě doporučení PPP či SPC. V případě podpůrného
opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory,
bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci

podpůrných

opatření

stanovená

v RVP

ZV

(dále

viz http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf). VP zajistí písemný informovaný souhlas
zákonného zástupce žáka a příslušná podpůrná opatření zaznamená do školní matriky.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Poradna provádí
vyšetření žáků s výukovými a výchovnými problémy, doporučuje škole postup při vzdělávání
těchto žáků. Na vyžádání školy provádí PPP specializovanou práci se třídou zaměřenou především
na tvorbu třídního kolektivu, minimalizování nevhodného chování žáků.
Škola spolupracuje i se Speciálním pedagogickým centrem při Základní škole speciální v Moravské
Třebové, které poskytuje rady vyučujícím při vzdělávání žáků, kteří zde byli vyšetřeni.

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

Školní poradenské pracoviště tvoří výchvoný poradce a metodik prevence socio-patologických
jevů.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
Od druhého stupně na základě doporučení PPP.
v oblasti metod výuky:
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Vhodné metody při prvním stupni určuje vyučující, od druhého stupně na základě doporučení PPP
či SPC.
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
Od druhého stupně na základě doporučení PPP.
v oblasti hodnocení:
S přihlédnutím k danému stupni postižení a na základě doporučení PPP nebo SPC.
Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
logopedická péče

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Jedenkrát měsíčně výchovný poradce (dále VP) zjistí na poradě pedagogických pracovníků či na
pedagogické radě, zda je nutno u některých žáků provést úpravy ve vzdělávání. S příslušným
vyučujícím dohodne změny v metodách a výukových postupech, změny v organizaci výuky, úpravy
hodnocení, eventuálně začleňováním do komunikační a sociální sítě třídy. Tyto úpravy příslušný
vyučující zapíše, vyučující i VP stvrdí podpisem, VP založí do své evidence. Pokud se potvrdí
mimořádné nadání žáka, bude VP kontaktovat zákonného zástupce a doporučí vyšetření v PPP či
SPC. VP iniciuje sestavení plánu pedagogické podpory (dále PLPP).
PLPP vytvářejí společně vyučující konkrétních vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje
mimořádné nadání žáka. Upraví metody a výukové postupy, organizaci výuky, hodnocení žáka. Za
vytvoření PLPP zodpovídá výchovný poradce. Je sestaven písemnou formou, prostřednictvím VP
konzultován s pracovníkem PPP či SPC. PLPP bude vytvořen do jednoho měsíce od data
doporučení PPP či SPC.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka (dále IVP) sestavují učitelé daného
předmětu a za jeho vyhotovení zodpovídá výchovný poradce. Je sestavován písemnou formou do
jednoho měsíce od doručení žádosti zákonného zástupce a doporučení z PPP či SPC. Na jeho
tvorbě se kromě vyučujících také podílí pracovník PPP, se kterým se provádějí pravidelné
konzultace. Konzultace zajišťuje výchovný poradce. Konečné znění IVP schvaluje ředitel školy,
který také schvaluje žádost o povolení IVP z předmětů, v nichž bude žák vzděláván na základě
doporučení PPP či SPC. VP zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce nadaného
žáka a příslušná podpůrná opatření zaznamená do školní matriky.
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Zodpovědné osoby a jejich role:

Zodpovědnou osobou je příslušný vyučující, který zadává těmto žákům specifické úkoly,
diferencuje výuku.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků:
předčasný nástup dítěte ke školní docházce
zadávání specifických úkolů, projektů: Vyučující volí takové úkoly a pomůcky, aby docházelo k
rozvoji intelektu žáka, volí skupinové práce pro takovéto žáky, diferencovanou výuku.
příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Vyučující připravují žáky na
soutěže zadáváním většího množství úkolů, kontrolou jejich domácí přípravy, věnují se
objasňování náročnějších úkolů v mimovyučobvací době.
nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit: Volitelné
předměty budou realizovány dle zájmu a počtu přihlášených žáků. O zařazení do volitelných
předmětů rozhodují žáci, respektive rodiče žáka, s přihlédnutím k provozním možnostem školy.

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové
1.
2.
téma/Tematický
ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
ČJ , PČ , PČ , M ,
poznávání
M , TV , Prv , TV
VV
, VV

Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita

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

ČJ , PČ , ČJ , PČ , ČJ , PČ , F , ICT , PČ , F , F , ICT , F , M ,
M , Prv M , TV , ICT , M , M , TV , ICT , M , AJ , Ch , AJ , Ch ,
, TV , VV , Vl , TV , VV VV , P , AJ , TV , TV , VV TV , VV
VV , MB MB
, MB Z , SH , P , SH , , P , SH , , Z , SH ,
SeFy
SeFy SeFy , SeFy ,
Inf ,
Inf ,
Sppp Sppp
HV
HV HV , VV ČJ , HV , ČJ , HV VKZ , ČJ , VKZ PČ , VV PČ , OV
AJ
Dom , Dom , Dom , NJ ,
Dom
HV , AJ HV
HV HV , AJ F , VKZ , VKZ , AJ AJ
AJ
ČJ , Prv ČJ , Prv
TV
TV
TV VKZ , AJ VKZ , TV TV , SH TV , SH
, TV
, TV
, TV , SH , SH
PČ , HV ČJ , PČ , ČJ , PČ , PČ , HV PČ , HV F , HV , PČ , F , VV , PČ , AJ ,
, VV HV , M , HV , M , , M , VV , ICT , M ICT , VV ICT , AJ SeFy , VV ,
VV VV , MB , Vl , , Př , VV , SeFy , , VV , Dom , SeFy ,
MB
, Vl ,
Dom SeFy ,
Inf , Dom ,
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

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

Poznávání lidí

AJ

AJ

Mezilidské vztahy

Prv , AJ

Komunikace

M , AJ ČJ , M , ČJ , M ,
AJ , TV AJ , TV

Kooperace a
kompetice

PČ

Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika

AJ

AJ

PČ , HV
, Prv
PČ , TV

AJ

AJ

Dom

Sppp

Inf ,
Sppp
AJ

ČJ , VKZ VKZ PČ , AJ
, AJ , OV
HV , D , VKZ ČJ , F , AJ , VV
VKZ ,
, OV
AJ
OV
M , AJ , ICT , AJ ČJ , F , ČJ , PČ , PČ , ICT ČJ , PČ ,
TV
, TV
ICT ,
VKZ , , M , AJ F , TV ,
VKZ , TV OV , TV , TV , VV , Z ,
, VV , , VV , Z , VV , Z , SH ,
SH ,
SH ,
SH ,
Dom
Dom
Dom
Dom
ČJ , PČ , HV , M , ČJ , F , F , SeFy VV ,
ČJ ,
HV , M , Př , VV HV ,
SeFy
SeFy
VV
SeFy
Př , TV ICT , Př , F , ICT , PČ , VKZ PČ , F , F , AJ ,
TV M , VKZ , OV , Ch , TV , Ch , TV ,
, TV , SH TV , SH , SH , P , SH ,
, SeFy SeFy
SeFy
SeFy
PČ ČJ , PČ , VKZ , Z F , VKZ
D
D , AJ ,
Vl
OV , VV
,Z

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost ČJ , M , ČJ , M , M , Prv PČ , M , PČ , M , OV
a škola
Prv
Prv
Př
Př
Občan, občanská
M
M , Vl M , Vl
OV D , ICT , PČ , D PČ , D
společnost a stát
Z
Formy participace
Prv
OV
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
Vl
D
OV
D
OV
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
Vl
VV , Vl HV , AJ
AJ
AJ
AJ , Z
zajímá
Objevujeme Evropu a
HV HV , AJ ,
AJ , Z
AJ
AJ
svět
Vl
Jsme Evropané
AJ
AJ
AJ
AJ
Z
D , OV ,
Z
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
PČ
PČ
PČ , AJ PČ , AJ ČJ , PČ , VKZ , AJ ČJ , PČ , D , AJ , AJ ,
Vl
, OV , VKZ , AJ Dom
Dom
Dom , OV ,
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

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

Lidské vztahy

AJ

Etnický původ

Prv

Prv , AJ Prv , AJ

Multikulturalita

Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

Prv

AJ

PČ , Prv PČ , Prv PČ , Prv
, TV , AJ , TV , AJ , TV
, VV

ČJ

HV

HV

HV

Vl

VV

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

Př

ČJ , Vl

Princip sociálního
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
AJ , VV

Dom
VKZ , AJ VKZ ,
, OV OV , Z
D
D , AJ

HV

Př , VV

VV

P,Z

P

P

Z

Ch

Př

P,Z

PČ

PČ , Př ,
VV , Vl

P,Z

TV

AJ , TV D , AJ ,
TV , P ,
Z , SH ,
Dom

F

PČ , F , F , Ch , F , Ch ,
HV , AJ , P , Z OV , P ,
P
Z
TV , VV D , AJ , AJ , Ch ,
, P , SH , Ch , TV , TV , P ,
Dom
SH ,
SH ,
Dom
Dom

ČJ , Př ICT , M , ČJ , ICT , ČJ , PČ , PČ , F , ČJ , PČ ,
Př VKZ , Z , ICT , ICT , M , F , Ch ,
SeFy , VKZ , Z , SeFy Z , SeFy
Dom OV , Z , , Dom , , Dom ,
SeFy ,
Inf ,
Inf ,
Dom Sppp Sppp
HV
HV
VV
OV

ČJ

VV

D , AJ ,
Z
D , AJ

ČJ , D , D , HV , ČJ , AJ , AJ , NJ ,
VKZ VKZ , AJ
Z
Z
, OV ,
VV , Z
OV

Př

ČJ

TV

Z

VV
ČJ

TV , Vl TV , Vl VKZ , TV VKZ , TV TV , SH F , TV ,
, SH
, SH
Z , SH
HV , VV HV , VV
P
ICT
Inf
Z , Inf
PČ , TV TV , SH TV , SH TV , SH , TV , Z ,
Sppp
SH ,
Sppp
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3.5.1.1

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
AJ
Ch
ČJ
D
Dom
F
HV
ICT
Inf
M
MB
NJ
OV
P
PČ
Př
Prv
SeFy
SH
Sppp
TV
VKZ
Vl
VV
Z

Název předmětu
Anglický jazyk
Chemie
Český jazyk a literatura
Dějepis
Domácnost
Fyzika
Hudební výchova
Informační a komunikační technologie
Informatika
Matematika
Malý badatel
Německý jazyk
Občanská výchova
Přírodopis
Člověk a svět práce
Přírodověda
Prvouka
Seminář z fyziky
Sportovní hry
Seminář a praktika z přír. předmětů
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Zeměpis
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Předmět
Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika

Informační a
komunikační
technologie
Volitelné předměty
• Sportovní
hry
• Seminář z
fyziky
• Domácnost
• Informatika
• Seminář a
praktika z
přír.
předmětů
Člověk a jeho svět Prvouka
Přírodověda

1. stupeň
Dotace
2. stupeň
Dotace
1.
stupeň
2.
stupeň
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
7+2
8+1
8+1
5+3
5+2
33+9
4+1
4
4
3+1
15+2
0+1

0+1

3

3

3

9+2

3

3

3
3

3
3

12
6

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

20+5

4+1

4+1

4+1

3+2

15+5

1

1

1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

1

2

2

1+2

0+1

0+4

5
1

2

3
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Vzdělávací oblast

Předmět
Vlastivěda

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

Člověk a
společnost

Dějepis

2

2

Občanská výchova

1

1

Člověk a příroda

Fyzika

1

2

Chemie

2

2

8

1

3

2

1+1

6+1

1+1

1+1

2+2

Přírodopis

2

2

1+1

1

6+1

Zeměpis

2

2

2

1+1

7+1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

2

2

7

2
1

2
1

2

2

Člověk a zdraví

Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví

8
2

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

10
5

2

2
1

2
1

2
1

8
3

1

1

1

24

25

26

102+16

29

30

32

31

104+18

Tělesná výchova
Člověk a svět práce Člověk a svět práce
Nepovinné
předměty
Celkem hodin

Malý badatel
21

22

2

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Disponibilní časová dotace pro I. stupeň je využita k posílení vzdělávacích oborů:

•

Český jazyk a literatura ve 1. a 4. ročníku (po 2 hodinách);

•

Český jazyk a literatura ve 2., 3. a 5. ročníku (po 1 hodině);
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•

Matematika a její aplikace v 1. až 5. ročníku (po 1 hodině).

•

Povinná výuka plavání je zařazena do 3. a 4. ročníku, v případě nutnosti do 5. ročníku.

Disponibilní časová dotace pro II. stupeň je využita k nabídce volitelných předmětů a posílení vzdělávacích oborů:

•

Český jazyk a literatura v 6. a 9. ročníku (po 1 hodině);

•

Matematika v 6. až 8. ročníku (po 1 hodině) a v 9. ročníku (po 2 hodinách);

•

Informační a komunikační technologie v 7 a 8.. ročníku (po 1 hodině);

•

Fyzika v 9. ročníku (po 1 hodině);

•

Přírodopis v 9. ročníku (po 1 hodině);

•

Zeměpis v 9. ročníku (po 1 hodině);

•

Chemie v 8. a 9. ročníku (po 1 hodině).

Volitelné předměty budou realizovány dle zájmu a počtu přihlášených žáků.
O zařazení do volitelných předmětů rozhodují žáci, respektive rodiče žáka, s přihlédnutím k provozním možnostem školy.
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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
9
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
8
7
5
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
4
Povinný

59

Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje na I. stupni:
k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností
k rozvoji slovní zásoby a vede ke správnému vyjadřování
k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a
dovedností potřebných pro další vývoj.
Na II. stupni je předmět český jazyk rozdělen do tří částí. V jazykové výchově si žáci osvojují spisovnou
podobu českého jazyka na základě získaných vědomostí a dovedností. Směřují k logickému myšlení a
přesnému a srozumitelnému vyjadřování. V rámci komunikační a slohové výchovy se žáci učí chápat různá
jazyková sdělení, dovedou číst s porozuměním, správně psát, analyzovat texty. Umí určit stavbu textu a
hodnotit jeho obsah. Prostřednictvím literární výchovy si žáci vypěstují smysl pro krásu uměleckého díla,
pochopí životní a mravní hodnoty, které ovlivňují rozhodování a chování lidí. Žáci čtou s porozuměním a
osvojují si správné čtenářské návyky. Dovedou rozlišovat různé literární žánry a hodnotnou literaturu od
konzumní. Chápou funkci divadla, filmu, televize.
Výuka je zaměřena tak, aby si žáci uvědomovali, že znalost naší mateřštiny je základem a předpokladem
pro rozvíjení znalostí v ostatních oblastech vzdělávání.
Důraz ke kladen na rozvoj komunikačních dovedností žáků, na vědomosti žáků a používání těchto
vědomostí při řešení jazykových problémů, na čtení s porozuměním a práci s textem.
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Název předmětu
Český jazyk a literatura
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku 9 hodin týdně, ve 2. ročníku 10 hodin týdně, ve 3. ročníku 9 hodin týdně, ve 4. ročníku 8 hodin
důležité pro jeho realizaci)
týdně a v 5. ročníku 7 hodin týdně. Učivo na I. stupni tvoří mluvnice, čtení, sloh a psaní. V 6. ročníku se
vyučuje 5 hodin týdně, od 7. do 9. ročníku jsou věnovány českému jazyku 4 hodiny týdně. Učivo se člení na
mluvnické učivo, literaturu a sloh.
Ve výuce se uplatňuje frontální výuka, skupinová výuka, diferenciace učiva tak, aby byl zohledněn věk žáků,
jejich dovednosti a znalosti. Při výuce se užívají slovníky a jazykové příručky jak v tištěné, tak i v internetové
podobě. Na I. stupni se uplatňuje používání pracovních sešitů, na II. stupni si vyučující vytvářejí sami
vhodné materiály k procvičování a upevňování učiva vzhledem ke skladbě třídy a nutnosti fixace, procvičení
či klasifikace učiva. Učitelé používají učebnice nakladatelství Fraus, ale doplňují tyto učebnice i dalšími
učebnicovými řadami dle vlastního výběru. Na I. stupni je učivo doplněno návštěvou divadelního
představení. Pro žáky II. stupně je nabízeno představení ve škole.
Výuka probíhá v kmenových třídách. Žáci mohou využívat k procvičení učiva také PC pracovnu, mohou v
hodině použít netbooky či notebooky jak pro individuální, tak i pro skupinovou práci. Škola má velký počet
výukových programů, vyučující si tvoří vlastní materiály určené k procvičení učiva, k jeho výkladu.
Integrace předmětů
• Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Prvouka
Matematika
Člověk a svět práce
Vlastivěda
Anglický jazyk
Přírodověda
Německý jazyk
Kompetence k učení:
• užíváme vhodné metody, způsoby a strategie učení, učíme se efektivně
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Název předmětu
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Český jazyk a literatura

•

pozorujeme jazykové jevy, vysvětlujeme je, uvádíme je do souvislostí, kriticky je posuzujeme a
využíváme
• budujeme u žáků pozitivní vztah k učení, aby vnímali jeho důležitost a místo v celoživotním
vzdělávání
• učíme žáky posoudit své pokroky, odstraňovat překážky v učení, kriticky hodnotit výsledky svého
učení
• chceme po žácích, aby vyhledané informace třídili, propojovali je a efektivně využívali v procesu
učení
• operujeme s obecně užívanými termíny, symboly
• zapojujeme žáky aktivně do vyučovacího procesu vzhledem ke svým schopnostem a vlastnostem
• pravidleně opakujeme získané informace
• dbáme u žáků o náležitou formu ústního i písemného projevu
Kompetence komunikativní:
• učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky výstižně, v logickém sledu, jazykově správně v
ústním i písemném projevu
• nasloucháme promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagujeme, účinně se zapojujeme do diskuse,
sdělujeme svůj názor, obhajujeme jej, vhodně argumentujeme
• vytváříme schopnost porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, gest,
jiných informačních a komunikačních materiálů, přemýšlet o nich, reagovat na ně
• vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků pro účinnou komunikaci, k
vytváření kvalitních sociálních vztahů
• společně formulujeme cíl činnosti, úkolu, navrhujeme různá řešení, zdůvodňujeme je
• snažíme se, aby žáci hodnotili společně práci způsobem, který umožňuje vnímat pokrok
Kompetence sociální a personální:
• podporujeme u žáků spolupráci ve skupině, přispíváme k tvůrčí atmosféře v týmu
• vytváříme u žáků pozitivní představu o sobě samém, schopnost se nepodceňovat ani nepřeceňovat
• diskutujeme, umíme obhájit svůj názor, korigovat jej
• rozvíjíme schopnost uvažovat nad sdělením (převážně literárním)
• učíme žáky hodnotit práci a výsledek nejen svůj, ale i druhé osoby, bez toho, aby hodnotili
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
vlastnosti a povahu druhého
• učíme žáky prezentovat a prosazovat své názory, korigovat je, nepodléhat názorovým
stereotypům, mluvit k věci, ne k osobě, navzájem se respektovat
• vzájemně se povzbuzujeme, oceňujeme
Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky rozpoznávat a pochopit problém, fomulovat cíl činnosti, úkolu
• chceme po žácích, aby promysleli a naplánovali způsob/y řešení problému, využívali k tomu vlastní
úsudek, znalosti a zkušenosti, vyhledali informace vhodné k řešení problému
• umožňujeme žákům zdůvodňovat své záměry
• rozvíjíme schopnost samostatně řešit problémy, hledat logické postupy, osvědčené postupy
aplikovat na řešení podobných problémů
• učíme žáky kriticky myslet, obhajovat svá rozhodnutí, uvědomovat si zodpovědnost za svá
rozhodnutí
• hodnotíme společně práci způsobem, který umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence občanské:
• učíme žáky ocenit kulturní dědictví a chránit ho, rozvíjíme smysl pro tvořivost
• respektujeme druhé, jejich přesvědčení
• chceme po žácích, aby projevovali ochotu pomoci jiným
• respektujeme společenské normy, užíváme svá práva a dodržujeme své povinnosti
• snažíme se, aby žáci chápali základní environmentální a ekologické problémy a jejich souvislosti,
zajímali se o ně, stejně jako o ekologické aktivity
• vedeme žáky k zapojení se do různých soutěží, v nichž podle možností aktivně reprezentují školu,
město
Kompetence pracovní:
• rozvíjeme u žáků schopnost využívat znalosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech ke
svému rozvoji, k přípravě na budoucí povolání
• vedeme žáky k tomu, aby dodržovali vymezená pravidla, adaptovali se na nové pracovní podmínky
• chceme po žácích, aby se aktivně zapojovali do rozmanitých praktických činností
• důsledně dbáme na dodržování dohodnutých postupů a termínů
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Název předmětu

Český jazyk a literatura

•

vedeme žáky k tomu, aby využívali moderní informační technologie

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v poznává jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká Hlásky, písmena
rozhovoru
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
skládá slabiky, slova
Slabiky, slova a věty
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
Čtení s porozuměním
správně přečte jednotlivá písmena a hlásky
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
Rozvoj fonematického sluchu
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
Hlásky, písmena
čte slabiky, slova, věty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
Slabiky, slova a věty
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
Dýchání, artikulace, tempo a frázování
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně rozlišuje psací a tiskací písmena
Hlásky, písmena
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně napíše psací písmena malé a velké abecedy
Hlásky, písmena
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
Slabiky, slova a věty
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně napíše slabiky, jednoduchá slova a věty
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
Formy psaní: opis, přepis, diktát
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Český jazyk a literatura

1. ročník

projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

dokáže přepsat jednoduchý text do psané podoby

Slabiky, slova a věty

dokáže psát diktát slov a vět

Slabiky, slova a věty

tvoří jednoduché věty

Vyprávění, reprodukce, dramatizace

dokáže vyprávět pohádky a příběhy za pomoci učitele

Vyprávění, reprodukce, dramatizace

tvořivě pracuje s textem

Vyprávění, reprodukce, dramatizace

seznamuje se se základními hygienickými návyky při
Hygienické návyky při psaní a rozvoj grafomotoriky
psaní
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

vypravování a vzájemné naslouchání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
osvojování ústního a písemného projevu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dodržování základních hygienických návyků při psaní
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•

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

2. ročník

•
•

RVP výstupy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
určuje druh věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti Věta, druhy vět

porovnává významy slov, zvláště slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená

Význam slova

rozlišuje slovo, slabiku, hlásku, písmeno

Přehled hlásek

rozděluje hlásky na samohlásky, souhlásky, dvojhlásky

Přehled hlásek

odůvodňuje a píše správně slova s ú/ů

Přehled hlásek

Učivo

odůvodňuje a píše správně i,í/ y, ý po měkkých a tvrdých Souhlásky měkké a tvrdé
souhláskách
píše správně ě ve slovech se skupinami dě, tě, ně, bě,
pě, vě, mě

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

odůvodňuje a správně píše souhlásky na konci a uvnitř
slov

Párové souhlásky

seznamuje se se slovními druhy, v jednoduchých textech Slovní druhy
rozlišuje podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
odůvodňuje a píše správně velká písmena ve vlastních Jména vlastní a obecná
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Český jazyk a literatura

2. ročník

slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas

jménech
orientuje se v abecedě a zvládá řazení slov podle ní

Abeceda

snaží se o správné vyjádření mluveného projevu

Vyprávění, reprodukce, dramatizace a recitace

orientuje se v jednoduchém textu

Čtení s porozuměním

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty

Čtení s porozuměním

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
práce s literárními texty, diskuse
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dodržování základních hygienických návyků při psaní, čtení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj komunikace a kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
respektování individuálních zvláštností
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•

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

3. ročník

•
•
•

RVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
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-3-2-08 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-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves

Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
seznamuje se s významovými okruhy slov, porovnává
významy slov, zvláště slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, protikladná, souznačná a
příbuzná
pracuje se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Učivo
Význam slova

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných
Vyjmenovaná slova
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, jiných tvarech a
nejčastěji užívaných slovech příbuzných

pracuje s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen –
číslo, rod, pád

Kategorie podstatných jmen a sloves

pracuje s mluvnickými kategoriemi sloves – osoba, číslo, Kategorie podstatných jmen a sloves
čas
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru, zvláště
podstatná jména a slovesa

Slovní druhy
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Český jazyk a literatura
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

3. ročník
pracuje s větou jednoduchou a souvětím, spojuje věty
do jednodušších souvětí

Věta jednoduchá a souvětí

snaží se o plynulé a správné čtení textu přiměřeného
rozsahu a náročnosti

Čtení s porozuměním

učí se pracovat s textem za pomoci učitele

Čtení s porozuměním

pracuje tvořivě s textem podle svých schopností

Čtení s porozuměním

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
respektování individuálních zvláštností, vzájemná spolupráce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj komunikace a kreativity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
práce s texty, diskuse, hodnocení
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3. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

knihovna, beseda
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo
podobného významu a slova vícevýznamová

Učivo
Význam slova

pracuje s pojmy: kořen, předponová a příponová část

Stavba slova

určuje slovní druhy plnovýznamových slov

Slovní druhy

pracuje s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen:
pád, číslo, rod, vzor

Kategorie podstatných jmen

skloňuje a píše správně i/y v koncovkách podstatných
jmen rodu středního, ženského, mužského

Kategorie podstatných jmen

pracuje s mluvnickými kategoriemi sloves: osoba, číslo,
čas, způsob

Kategorie sloves
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a sloves
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s

4. ročník
rozlišuje slovesný způsob: oznamovací, rozkazovací

Kategorie sloves

odlišuje větu jednoduchou a souvětí

Věta jednoduchá a souvětí

vyhledává základní skladební dvojici a určuje podmět a
přísudek

Stavba věty jednoduché

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
nahlas
rozlišuje podstatné informace v textu vhodném pro
daný věk

Čtení s porozuměním

volně reprodukuje text podle svých schopností

Práce s textem

používá výrazové prostředky při čtení

Čtení s porozuměním

respektuje základní pravidla a normy různých sdělení

Formy společenského styku

vede správně dialog, telefonický rozhovor

Formy společenského styku

sestaví osnovu za pomocí učitele a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev

Práce s textem

Čtení s porozuměním
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4. ročník

dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
rozlišuje slova spisovná a nespisovná
Jazyk spisovný a nespisovný
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných píše správně i/y po obojetných souhláskách
Vyjmenovaná slova
souhláskách
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
práce s texty, diskuse, hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
slohové práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
dramatizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
poznávání zvyků a obyčejů jiných zemí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
referáty, čtenářské deníky
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo

Učivo
Význam slova
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stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů

5. ročník
podobného významu a slova vícevýznamová
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou Stavba slova
a koncovku
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách a Přídavná jména
v častěji užívaných slovech příbuzných, v koncovkách
Ohebné a neohebné slovní druhy
podstatných jmen, tvrdých a měkkých přídavných jmen
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve svém projevu

Ohebné a neohebné slovní druhy

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu Věta jednoduchá a souvětí
jednoduchou v souvětí
užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby
Věta jednoduchá a souvětí
projevu je obměňuje
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné
Věta jednoduchá a souvětí
základní skladební dvojici označuje základ věty
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Věta jednoduchá a souvětí
Podmět a přísudek

rozlišuje řeč přímou a nepřímou

Přímá a nepřímá řeč

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
nahlas
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu
vhodném pro daný věk

Čtení s porozuměním

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná fakta
pracuje s různými literárními žánry

Čtení s porozuměním

Práce s textem

Literární žánry

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché Literární žánry
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5. ročník

používá elementární literární pojmy
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

komunikační žánry
sestaví osnovu vyprávění za pomocí učitele a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti
odůvodňuje a píše správně slova se skupinami -ě/je a
mě/mně
respektuje základní pravidla a normy různých sdělení

Práce s textem

Skupiny -ě/je, mě/mně
Formy společenského styku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
slohové práce, referáty, čtenářské deníky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
utváření vlastních názorů a postojů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání zvyků a obyčejů jiných zemí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
čtení textů s porozuměním, diskuse
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
sociální a zájmová média současnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
sociální a zájmová média současnosti
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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RVP výstupy
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

6. ročník
ŠVP výstupy
rozumí pojmům národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí,
obecná čeština
rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu

Učivo
Jazyk a jeho útvary
Jazyk a jeho útvary

vhodně používá spisovný jazyk

Jazyk a jeho útvary

rozumí pojmům hlásky, samohlásky a souhlásky

Zvuková stránka jazyka

spisovně vyslovuje, správně používá přízvuk, větnou
melodii, tempo a pauzy
vyhledává ve slovnících podle abecedy

Zvuková stránka jazyka
Seznámení s jazykovými příručkami

najde samostatně poučení o jednotlivých samostatných Seznámení s jazykovými příručkami
pravopisných jevech
vyhledává správný pravopis slova

Seznámení s jazykovými příručkami

orientuje se v jazykových příručkách

Seznámení s jazykovými příručkami

samostatně vyhledává informace

Seznámení s jazykovými příručkami

zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický

Tvoření slov
Stavba slova
Slovotvorný rozbor
Opakování pravopisu
Skladba
Základní větné členy, shoda podmětu a přísudku
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6. ročník

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

třídí slovní druhy

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

používá spisovné tvary slov

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

osvojuje si základní normy písemného vyjadřování,
zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

Tvaroslovi
Slovní druhy
Slovesa
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Jazykové projevy mluvené i psané

ze slovní zásoby vybírá slova přiměřená dané
komunikační situaci

Jazykové projevy mluvené i psané

odliší slova spisovná od nespisovných

Útvary národního jazyka
Spisovná a nespisovná čeština

komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných
komunikačních situacích

Zásady kultivovaného projevu
Užití vhodných jazykových prostředků

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá vytvoří osnovu textu
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá shrne a zaznamená základní informace
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

Osnova textu

Jak se učíme - hlavní myšlenky textu
Výpisky

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá vyhledává informace o určitém jevu, vytřídí je a sestaví z Výtah - výtah z odborného článku
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří nich referát
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z

36

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Český jazyk a literatura
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

6. ročník

vyhledá klíčová slova v přečteném či vyslechnutém
textu

Jak se učíme - hlavní myšlenky textu

sestaví jednoduché vypravování

Vypravování

pozná a použije přímou a nepřímou řeč

Vypravování

popíše jednoduchý předmět či děj

Řeč přímá a nepřímá

vhodně vybere jazykové prostředky oživující popis a
vypravování

Popis a jeho funkce - popis jednoduchého pracovního
postupu

sestaví dopis

Dopis

napíše zprávu, oznámení

Zpráva a oznámení

na základě individuálních dispozic se vyjadřuje
gramaticky správně, užívá správné tvary slov, píše bez
gramatických chyb

Slohové útvary a vhodné jazykové prostředky

výstižně vyjadřuje vlastní postoje a pocity

Slohové útvary a vhodné jazykové prostředky
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6. ročník

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
podle svých schopností volně interpretuje text
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
vyhledá význačné rysy pohádek
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla

Pohádka, pověst, bajka, báje, lidová slovesnost

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

pojmenuje pod zobecněnými pojmy dobro a zlo,
konkrétní společenské jevy, vlastnosti a charaktery lidí

Pohádka, pověst, bajka, báje, lidová slovesnost

přednáší zpaměti literární texty přiměřeného věku

Lidová slovesnost - hádanky, říkadla...

věnuje se individuální četbě

Pohádky a jejich divadelní a filmové zpracování

vyjádří své pocity z přečteného textu

Pohádky a jejich divadelní a filmové zpracování

zvládá dramatizaci jednoduchého textu

Adaptace literárních děl

vytváří vlastní texty podle svých schopností

Pohádka, pověst, bajka, báje, lidová slovesnost

obohacuje vlastní jazykovou kulturu

Pohádka, pověst, bajka, báje, lidová slovesnost

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších

Pohádka, pověst, bajka, báje, lidová slovesnost

Pohádky a jejich divadelní a filmové zpracování
Pohádka, pověst, bajka, báje, lidová slovesnost
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

6. ročník
dokáže uvést příklad spisovatele jednotlivých žánrů
(pohádka, bajka, pověst)

Pohádka, pověst, bajka, báje, lidová slovesnost

pracuje s jazykovými příručkami a literárními slovníky

Vyhledávání informací o životě a díle známých
spisovatelů z dostupných zdrojů
Vyhledávání informací o životě a díle známých
spisovatelů z dostupných zdrojů
Vyhledávání informací o životě a díle známých
spisovatelů z dostupných zdrojů
Vyhledávání informací o životě a díle známých
spisovatelů z dostupných zdrojů

vyhledává informace na internetu
zvládá základní orientaci v knihovně
účastní se besedy a literárních pořadů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
skupinová práce - práce s jazykovými příručkami
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
kultivované, výstižné dorozumívání, vhodné užívání jazykových prostředků
dovednost zapamatovat si text
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
čtení textů s porozuměním, diskuse
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kritické čtení a vnímání mediálního textu - práce s odborným textem
vztah mediálního sdělení a reality
stavba a tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
život v jiných zemích promítnutý do literárních textů
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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7. ročník

•
•
•

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

Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
třídí slovní druhy

správně využívá spisovných tvarů slov jak v písemném,
tak v ústním projevu

zvládá psaní y/i uvnitř slova, v koncovkách, ve shodě
přísudku s podmětem

Učivo
Slovní druhy

Ohebné slovní druhy - mluvnické kategorie
Slovní druhy - skloňování zájmen
Mluvniocké kategorie sloves
Neohebné slovní druhy
Opakování pravopisu

píše správně obtížné souhláskové skupiny a zdvojené
souhlásky

Opakování pravopisu

ovládá psaní skupin bje/bě, vě/vje, mě/mně

Opakování pravopisu

ovládá psaní předpon s-, z-, vz-

Psaní velkých písmen

používá správně velká písmena

Psaní velkých písmen

zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický

Tvoření slov
Stavba slova
Pravopis obtížných souhláskových skupin
Opakování pravopisu - psaní i/y uvnitř slova
Skladba - větné členy
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7. ročník

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

formuluje a vyslovuje své pocity a názory, dokáže
naslouchat a pochopit sdělení partnera

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci

vyjadřuje se spisovně a výstižně

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

vypravuje podle skutečné události

Skladba - seznámení s druhy vedlejších vět
Popis
Charakteristika
Životopis
Životopis
Žádost
Objednávka
Vypravování

v přímé řeči používá hovorové výrazy

Vypravování

Popis
při vytváření jazykových projevů mluvených i psaných
vhodně užívá slovní zásobu, volí správné jazykové
Charakteristika
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Životopis
Žádost
Objednávka
Projevy mluvené i psané
Vypravování
dává najevo verbální i neverbální komunikací své pocity Mluvní cvičení
a myšlenky

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá tvoří otázky vztahující se k přečtenému textu
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá sestaví osnovu
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z

Výtah - základní myšlenky, odborná terminologie,
osnova textu

Výtah - základní myšlenky, odborná terminologie,
osnova textu
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přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

7. ročník

vyhledává hlavní myšlenky textu

Výtah - základní myšlenky, odborná terminologie,
osnova textu

zaznamenává stručné poznámky

Výtah - základní myšlenky, odborná terminologie,
osnova textu

uspořádá účelně myšlenky textu

Výtah - základní myšlenky, odborná terminologie,
osnova textu

v projevu mluveném i psaném využívá pravidla
návaznosti vět

Charakteristika vnitřní, vnější

využívá poznatků z gramatiky, přistupuje tvořivě k práci Charakteristika
s textem
Životopis
Žádost
Objednávka
Vypravování
Charakteristika
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
využívá vlastních tvořivých schopností
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
Životopis
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
Žádost
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
Objednávka
Vypravování
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
volně interpretuje ukázky z knih, časopisů, filmových
Referáty na základě individuální četby
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení
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představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

7. ročník
beseduje o četbě, filmovém představení

Referáty na základě individuální četby

formuluje vlastní názory k četbě

Referáty na základě individuální četby

pracuje s literárním textem

Bajky

rozumí podle svých možností literárním pojmům

Bajky

jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry
literatury

Pověsti, kroniky
Balady a romance
Povídky
Poezie
Bajky
Pověsti, kroniky
Balady a romance
Povídky
Poezie

uvede příklady spisovatelů jednotlivých žánrů (bajky,
pověsti, balady, romance, povídky)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
sebepoznání prostřednictvím charakteristiky, rozvoj schopností, poznávání jiných lidí, jejich vlastností
hodnoty, postoje lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
vypravování příběhů, komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
práce s texty, mluvní cvičení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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7. ročník

poznávání zvyků a obyčejů jiných zemí v souvislosti s četbou
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
uvědomuje si rozdíy mezi spisovným jazykem a obecnou Útvary českého jazyka
češtinou
uvědoměle užívá spisovný jazyk
Útvary českého jazyka
rozlišuje větné členy

Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Vhodné nahrazování větných členů vedlejšími větami
a naopak

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

rozlišuje věty vedlejší

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

uvědoměle stylisticky využívá nahrazení vedlejší věty
větným členem a naopak

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu

píše správně interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí Opakování pravopisu

rozeznává souřadná spojení několikanásobných větných Syntax - opakování
členů, hlavních vět i vět vedlejších
Tvarosloví - opakování

běžně používá v písemném i v mluveném projevu slova
přejatá
využívá základy studijního čtení

Slova přejatá
Výtah
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fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji

Charakteristika - charakteristika literární postavy

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

tvoří otázky vztahující se k textu

Výtah
Charakteristika - charakteristika literární postavy

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

rozliší subjektivní a objektivní sdělení

Výtah
Charakteristika - charakteristika literární postavy

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci

vyhodnotí komunikační záměr partnera v rozhovoru

Výklad

rozliší subjektivní a objektivní stylistické útvary

Subjektivně zabarvený popis

uvědomuje si potřebu spisovného vyjadřování

Charakteristika
Líčení

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci

volí slova odpovídající komunikačnímu záměru

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,

Výtah
Subjektivně zabarvený popis
Charakteristika
Líčení
Výklad
rozliší stylové vrstvy jazyka, vyjadřuje se spisovně
Jazykové prostředky
Úvaha
Výklad
vhodně užívá slovních obratů
Charakteristika
Líčení
Úvaha
při sestavování jazykových projevů účelně používá slovní Mluvní cvičení
zásobu
Kultura jazykového projevu
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nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

vhodně využívá verbální i paralingvální prostředky
komunikace

Mluvní cvičení
Kultura jazykového projevu

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá orientuje se v textu
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

Výtah
Výklad

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá vyhledá hlavní myšlenku
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

Výtah
Výklad

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o

tvoří otázky vztahující se k danému textu

Výklad

vypracuje osnovu

Výklad

zaznamenává hlavní myšlenky

Odborné názvy

vypracuje referát

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

vyhledá nejdůležitější informace v textu

Charakteristika

vytvoří text, dodržuje souvislé navazování vět

Subjektivně zabarvený popis

využívá poznatky z gramatiky v písemném projevu

Projevy mluvené i psané

využívá své znalosti k vlastnímu tvořivému psaní v
oblasti svých zájmů

Funkce jazykového projevu
Projevy mluvené i psané

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

věnuje se individuální četbě

Referáty na základě vlastní četby

sleduje kulturní dění současnosti

Referáty na základě vlastní četby

chápe literaturu jako významného pomocníka při
získávání životních hodnot

Referáty na základě vlastní četby

formuluje názory na diskutovaný problém

Referáty na základě vlastní četby

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

rozliší lyriku, epiku, drama, lyrickoepické skladby, prózu Lyrika
a poezii
Epika
Drama
Lyrika
podle svých schopností se orientuje v jednotlivých
žánrech a dokáže je stručně charakterizovat, případně je Epika
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představitele

vyhledat v čítance

Drama

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

má přehled o významných představitelích jednotlivých
žánrů

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

orientuje se v základních literárních směrech

Lyrika
Epika
Drama
Úvod do dějin literatury

uvědomuje si základní vývojová období národní
literatury
zařazuje k těmto vývojovým obdobím jejich
představitele
uvědmuje si rozdíly mezi literárním, filmovým, případně
divadelním ztvárněním
upevní si poznatky o divadle, dramatu, hudebnědivadelních žánrech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
kritické hodnocení mezilidských vztahů na základě četby textů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
etymologické bádání nad původem slov
přejímání slovní zásoby, užívání přejatých slov
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Úvod do dějin literatury
Úvod do dějin literatury
Povídky B. Němcové, J. Vrchlický - Noc na Karlštejně...
Povídky B. Němcové, J. Vrchlický - Noc na Karlštejně...

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

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

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve

9. ročník
vhodně užívá v mluveném i písemném projevu spisovný Vývoj jazyka
jazyk, dokáže vhodně stylisticky užít i spisovnou češtinu Obecné výklady o jazyce
Slovanské jazyky
Útvary českého jazyka
Jazkověda a jazyková kultura
řídí se spisovnou výslovností
Zvuková stránka jazyka
ve svém písemném i ústním prjevu běžně užívá známá
cizí slova
nachází v textu příklady pro tvoření slov

Zvuková stránka jazyka

vyhledává v textu přenesená pojmenování a frazémy

Význam slova a obohacování slovní zásoby

ve vlastním jazykovém projevu užívá správně spisovný
jazyk

Tvarosloví - celkové opakování

Význam slova a obohacování slovní zásoby

volí vhodné jazykové prostředky pro danou komunikační Tvarosloví - celkové opakování
situaci

orientuje se ve větě jednoduché i v navazování vět

Tvarosloví - celkové opakování
Skladba - celkové opakování
Skladba - celkové opakování

správně používá interpunkci

Psaní čárky ve větě jednoduché i v souvětí

píše se správným pravopisem

Pravopisná cvičení
Psaní velkých písmen

pohlíží na gramatiku jako na ucelený systém
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větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji

v jazykovém projevu mluveném i psaném rozlišuje
pojmy, fakta, názory, hodnocení

Poučení o slohu
Výklad
Jazyková kultura

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

vyhledná informace o daném jevu v dostupných
informačních zdrojích, porovnává je

Životopis
Výklad

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

rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky
komunikace
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení

Vypravování

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
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
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

uvědomuje si komunikační záměr partnera v hovoru,
rozpozná manipulativní komunikaci, kriticky ji zhodnotí
seznámí se se základními publicistickými útvary

vyjadřuje se vhodně a výstižně

Slohové útvary
Jazyk a jazyková kultura

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá

vhodnou formou prezentuje vlastní názor, podloží jej
argumenty
vyslechne názor druhých,respektuje ho

Diskuse

chápe roli mluvčího a posluchače

Diskuse

dodržuje zásady dorozumívání (komunikační normy)

Diskuse

Úvaha
Líčení
Popis
Charakteristika
Publicistické útvary
Publicistické útvary

uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném Jazykové prostředky, stylové vrstvy
prjevu

Diskuse
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zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

9. ročník
zvládá výstavbu souvislého textu a jeho členění

zpracuje jednoduchý výklad, použije odbornou
terminologii

Proslov
Jednoduchá úvaha
Jednoduchý výklad
Jednoduchý výklad
Odborná terminologie

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory, nálady,
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k pokusí se o vlastní literární texty
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

Obecné výklady o jazyce
Útvary českého jazyka
Funkční styly

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
vyjádří vlastní názor na určitý jev či problém
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

Obecné výklady o jazyce
Útvary českého jazyka
Funkční styly

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
rozpozná hovorový, umělecký, odborný, administrativní Obecné výklady o jazyce
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k a řečnický styl
Útvary českého jazyka
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
Funkční styly
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,

rozumí významu a smyslu literárního textu

Významné osobnosti české literatury

přiřazuje text k literárnímu žánru

Významné osobnosti české literatury

vnímá různé způsoby vypravování a jejich kombinování s Významné osobnosti české literatury
popisem, úvahou, výkladem
věnuje se individuální četbě
Zpracování referátů na základě individuální četby

diskutuje o své četbě

Zpracování referátů na základě individuální četby

chápe literaturu jako významného pomocníka při

Významné osobnosti české literatury
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Český jazyk a literatura

9. ročník

svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

získávání životních hodnot
formuluje své názory na diskutované problémy

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

charakterizuje jednotlivé literární druhy a žánry

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

uvede příklady nejznámějších spisovatelů jednotlivých
žánrů

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

orientuje se v základních literárních směrech

dokáže podle svých schopností zařadit litrární dílo do
jednotlivých druhů a žánrů

Významné osobnosti české literatury
Lyrika
Epika
Drama
Věcná literatura
Lyrika
Epika
Drama
Věcná literatura
Lyrika
Epika
Drama
Věcná literatura
Literatura 20. století

uvědmuje si hlavní vývojová období národní iteratury,
Literatura 20. století
zařazuje k těmto obdobím jejich hlavní představitele
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

rozvíjení spolupráce při řešení úkolů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
četba, mluvní cvičení, diskuse
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kritické čtení, interpretace vztahu mezi mediálním ztvárněním a skutečností
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
sociální a zájmová média současnosti
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5.2 Anglický jazyk
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

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

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný

23

Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Porozumění cizího jazyka a akceptace
rozdílných způsobů života a přístupů tvoří základ současné evropské civilizace. Žáci si uvědomují význam a
důležitost jazykového vzdělání a jsou motivováni k dalšímu studiu cizích jazyků, které v současnosti slouží
jako předpoklad pro komunikaci v Evropě a ve světě. Znalost cizího jazyka je potřebná i v českém prostředí.
Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky).

Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka Anglického jazyka probíhá v 1. a 2. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Od 3. do 9. ročníku
předmětu (specifické informace o předmětu s časovou dotací 3 hodin týdně. Výuka probíhá v kmenový třídách nebo jazykové učebně a počítačové
důležité pro jeho realizaci)
učebně. K dispozici jsou učebnice, slovníky, výukové programy, pracovní listy, mapy, časopisy,
dataprojektor a počítače s připojením k internetu.
Integrace předmětů
• Cizí jazyk
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•
•

Zeměpis
Dějepis
Tělesná výchova
Hudební výchova
Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Prvouka
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Název předmětu

Anglický jazyk

•
•
•

Matematika
Přírodověda
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky, jak vybírat a využívat vhodné způsoby pro efektivní učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• ukazujeme žákům, jak vyhledávat, třídit informace a efektivně je využívat v procesu učení
kompetence žáků
• snažíme se u žáků budovat pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky, aby dokázali vnímat nejrůznější problémové situace, promyslet a naplánovat způsob
řešení problémů
• vybízíme žáky, aby se snažili vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní:
• podporujeme žáky ve snaze formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu,
vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• vedeme žáky ke schopnosti naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně
reagovat, účinně se zapojit do diskuse
Kompetence sociální a personální:
• podporujeme potřebu spolupracovat ve skupině
Kompetence občanské:
• učíme žáky respektovat, chránit a ocenit naše tradice
• ukazujeme žákům nutnost respektovat cizí kulturu a tradice
Kompetence pracovní:
• vyžadujeme od žáků, aby se naučili dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Anglický jazyk

1. ročník

•
•
•

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

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

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zareaguje v základních situacích zdravení, představí se,
rozumí otázkám na jméno
zopakuje názvy základních barev

Učivo
Hello Hello! What’s your name?
I’m ...
Barvy

přiřazuje siluety předmětům

My classroom školní pomůcky

zopakuje základní číslovky

Základní číslovky

všímá si detailů ve své třídě

My classroom školní pomůcky

Jednoduché pokyny
Stand up. Sit down.
Open ... Close ...
Pick up ... Put ...
My family rodina
zopakuje pojmenování členů rodiny a dokáže přiřadit
tato označení k obrázkům
This is my (brother),(Tom).
This is my (book).
zopakuje označení částí obličeje, ukáže je na sobě (TPR) My face části obličeje
dokáže zareagovat na jednoduché pokyny učitele
týkající se činnosti ve třídě

vnímá různé výrazy spojené s náladami ostatních a snaží I’m/You’re (angry,happy, sad, scared).
se je přiřadit k emocím
Are you (angry)?
Yes, I am. / No, I’m not.
Toys hračky
zopakuje názvy základních hraček
Číslovky
I’ve got a (ball). The ball
je schopen pracovat a hrát si společně ve skupině
I’ve got a (ball). The ball
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Anglický jazyk

1. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

halo, zdravíme se, představujeme
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
rodina, are you angry, pocity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
hallo, zdravíme se, představujeme
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rodina
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
zopakuje označení vybavení domu, je schopen je označit My house, vybavení domu

rozumí předložkám místa a dokáže umístit věci dle
požadavku na předložky v reálu

My house, vybavení domu
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Anglický jazyk
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

2. ročník
Předložky místa, umístění věcí

všímá si vizuálních detailů

My house, vybavení domu
Předložky místa, umístění věcí
On the farm, zvířata na farmě, slovesa pohybu
Množné číslo
I´m hungry, jídlo, základní potraviny, co máme rádi a
co ne
Party clothes
I like, I´ve got
On the farm, zvířata na farmě, slovesa pohybu
Množné číslo

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

zná základní zvířata žijící na farmě

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou

ví, kde zvířata žijí

On the farm, zvířata na farmě, slovesa pohybu

ovládá základní potraviny

Množné číslo
I´m hungry, jídlo, základní potraviny, co máme rádi a
co ne

dokáže říci co má a co nemá rád

I´m hungry, jídlo, základní potraviny, co máme rádi a
co ne

57

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Anglický jazyk
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

2. ročník

dokáže zopakovat základní druhy dopravních prostředků All aboard, dopravní prostředky

dokáže vyjádřit, co právě dělá

Probíhající činnosti
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Anglický jazyk

2. ročník

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

zná základní části oblečení

Party clothes

umí říci co má a co se mu líbí

Základní oblečení, co máme na sobě
I like, I´ve got
Party clothes

Základní oblečení, co máme na sobě
I like, I´ve got

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
co má kdo na sobě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
co mám rád, nemám rád, líbí se mi na jiných
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
co mám rád, co se mi líbí, nelíbí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
on the farm, dopravní prostředky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
jídlo, co kdo jí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
on the farm, my house, all aboard
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
co jím, mám rád, nemám rád
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Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
umí se představit a zeptat se na jméno druhé osoby

Hello, hi!pozdravy

ovládá základní pozdrav

Hello, hi!pozdravy

ovládá základní anglické povely

How are you? základní fráze

používá základní barvy a dokáže přiřadit jejich psanou
podobu českému ekvivalentu
používá základní pozdravy a odpovědi na ně

Colours, základní barvy

ovládá anglickou abecedu a umí vyhláskovat některá
slova
vytváří a používá množné číslo známých podstatných
jmen

English alphabet názvy anglických písmen

Učivo

How are you? základní fráze

Numbers číslovky do 20
Množné číslo podstatných jmen
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3. ročník

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

poskytne základní informace o sobě a o věcech ve třídě
– s použitím slovesa to be

My classroom, vybavení třídy

To be – I, it
To be – he, she, you

popisuje sebe a lidi kolem sebe
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
orientuje se v popisu domu, bytu
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

používá přivlastňovací zájmena

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

správně používá předložky – in, under, on, next to

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

používá sloveso to have got

popíše lidské tělo

popisuje zvířecí tělo

My family, rodinní příslušníci

My home, názvy místností
My room, hračky a vybavení místnosti
Členy a, an
This is, these are
Christmas
Zájmena her, his
Osobní a přivlastňovací zájmena
Předložky místa
Me and my friends, části těla
Přídavné jméno + podstatné jméno
To have got
My pets, domácí mazlíčci a zvířecí tělo
Přídavné jméno + podstatné jméno
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3. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

hello, hi! pozdravyhow are you, základní fráze
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Christmas
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
my family, me and my friends
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Christmas
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
hello, hi! pozdravyhow are you, základní fráze
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
my familyme and my friends
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
my homemy room
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
my pets
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
mluví o rodinných vztazích

Učivo
Přivlastňovací pád
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4. ročník

oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

používá příkazů

Hello again, opakování příkazů

popíše dům, byt s použitím sloves to be, to have got

Přídavné jméno + podstatné jméno
Where are the things? there is, there are
Opakování to be, to have got

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
dokáže vyjádřit s použitím vazby there is, there are, kde
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální co je
oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
používá ing-formu ve spojitosti se zálibami
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

A small grey computer mouse, there is, there are

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

vyjadřuje, co umí a co neumí

My hobbies, can, can´t

vyjádří libost a nelibost

My favourite food and drink
Like, don´t like

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

umí vyjádřit, co obvykle dělá nebo nedělá

Leisure time activities
Present simple
People, běžné činnosti a co děláme teď

Easter opakování there is, there are

Hobbies, koníčky
-ing forms – podstatná jména
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4. ročník
správně přiřazuje předložky in, on

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

umí vyjádřit, co právě dělá nebo nedělá

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

správně aplikuje přítomný čas průběhový a prostý

Povolání
My school, předložky in, on
Clothes, co nosíme
Present continuous
Opakování present simple
Opakování present continuous
Present simple
Present continuous
Opakování present simple
Opakování present continuous

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
hobbies, koníčkypeoplepovolání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
hello again, opakování příkazů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Easter
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hobbies, koníčkymy favourite food and drinkleisure time activities
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

5. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
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CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

5. ročník
vyjádří ve spojitosti se školou, co obvykle dělá, je
schopen reagovat na otázky, rozumí jim

School, present simple

správně použije přítomný čas prostý – volný čas a denní Free time, on + day
program, rozumí a vypracuje přehled denního programu

vyjádří, čím chce být

My mother is a doctor, Want to + verb

dokáže vyjmenovat základní povolání

My mother is a doctor, Want to + verb

vysvětlí, co právě dělá

Our naughty class, Present continuous

dokáže se domluvit v obchodě – cena

Shopping, Prices

Would like – I

aplikuje řadové číslovky

Birthday, Dates, ordinal numbers

ovládá tvary minulého času slovesa to be

Past simple – was, were
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5. ročník

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

zná tvar minulého času slovesa to have

Animals, Past simple – had

procvičuje užití minulého času u sloves – to be, to have

In the past, To be – past – was, were
To have got – past – had

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

zná tvar minulého času slovesa can

Can – past – could, couldn´t

popisuje s využitím minulého času pravidelných i
nepravidelných sloves, co dělali

Leisure time activities, Past tense affirmative –
regular, irregular verbs

vysloví své plány do budoucna

Holiday Present cont,nuous with future meaning going to

procvičuje prostý přítomný čas

Countries and continents, Present simple revision

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
birthday, dates
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
shopping, prices
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
countries and continents
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
my mother is a doctor, want to + verb
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
animals
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Výchovné a vzdělávací strategie

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

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

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení související
se zmíněnými tématy

rozumí odpovídajícím projevům našich i rodilých
mluvčích (přímým i reprodukovaným)

Učivo
Welcome, opakování učiva 1. stupně
Hello, countries and nationalities
Homes, rooms in the house, furniture
Family, family relationships, describing people
Life, daily routines, free time activities, jobs
Keep fit, sports, free time activities
School, school subjects, house rules and school rules,
clothes
Food, food and drink
Animals
Places, the weather, feelings
My part of Europe
We don´t wear school uniforms
Welcome, opakování učiva 1. stupně
Hello, countries and nationalities
Homes, rooms in the house, furniture
Family, family relationships, describing people
Life, daily routines, free time activities, jobs
Keep fit, sports, free time activities
School, school subjects, house rules and school rules,
clothes
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CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

6. ročník

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

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
orientuje se v obsahu jednoduchého textu, je schopen
jednoduchých každodenních autentických materiálech vyhledat odpovědi na otázky

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně formuluje otázky a odpovídá na ně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
je schopen představit sebe i druhé
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,

vyjádří, že někdo něco vlastní, nebo se na to zeptá

Food, food and drink
Animals
Places, the weather, feelings
My part of Europe
We don´t wear school uniforms
Welcome, opakování učiva 1. stupně
Abeceda, číslovky základní, každodenní výrazy,věci ce
škole,
Rozkazovací způsob
Welcome, opakování učiva 1. stupně
Hello, countries and nationalities
Homes, rooms in the house, furniture
Family, family relationships, describing people
Life, daily routines, free time activities, jobs
Keep fit, sports, free time activities
School, school subjects, house rules and school rules,
clothes
Food, food and drink
Animals
Places, the weather, feelings
My part of Europe
We don´t wear school uniforms
Otázky doplňovací, vazba there is/are
Welcome, opakování učiva 1. stupně
Abeceda, číslovky základní, každodenní výrazy,věci ce
škole,
Family, family relationships, describing people
Sloveso have got, přivlastňovací zájmena samostatná
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volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

6. ročník
popíše svoje nebo něčí bydliště

vyjádří, že někdo něco umí či neumí

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

vyjádří, že se někde něco vyskytuje nebo nevyskytuje

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

popíše, co kdo dělá právě v tuto chvíli

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

popíše opakující se činnosti a běžné zvyky

má základní poznatky o anglicky mluvících zemích

Homes, rooms in the house, furniture
Předložky místa, přivlastňovací zájmena
Dny v týdnu, měsíce, číslovky řadové, data, hodiny,
pokyny, zájmy
Sloveso can, can´t, příslovce způsobu
Personal information, personal objects
Otázky doplňovací, vazba there is/are
Animals
Přítomný průběhový čas
Places, the weather, feelings
Sloveso be, člen neurčitý, osobní zájmena
Pravidelné množné číslo podstatných jmen
Life, daily routines, free time activities, jobs
Přítomný prostý čas, předložky času
Keep fit, sports, free time activities
Like, love, hate +ing
Slovesa do a make
Frekvenční příslovce
Přítomný prostý čas doplňovací otázky
Zájmena v předmětovém tvaru
Počítatelná a nepočítatelná podstatná jména
Množství
A/an, some, any, much, many
Přítomný průběhový čas/prostý
Hello, countries and nationalities
My part of Europe
We don´t wear school uniforms
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

6. ročník
mluví o svém programu, co dělá a co ho zajímá

Dny v týdnu, měsíce, číslovky řadové, data, hodiny,
pokyny, zájmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
school, school subjects, house rules and school rules
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
hello, countries and nationalities
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
keep fit, sports, free time activities
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
we don´t wear school uniforms
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
homes, rooms in the house, furnitureanimals
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
my part of Europe
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
personal information, personal objects
family, family relationships, describing people
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
life, daily routines, free time activities, jobs
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
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7. ročník

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

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení, které se
týká situací souvisejících se životem v rodině, škole a
probíraných tématických okruhů

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

domluví se jednoduchým způsobem v běžných
každodenních situacích

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

porozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a
porozumí obsahu autentických materiálů

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

vyhledá známé výrazy, fráze a informace v textu

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

řekne, co dělal v minulosti

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

má základní poznatky o anglicky mluvících zemích

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých

umí popsat množství určitého jevu (např. jídla)

vyjádří, že někdo něco musí, má za povinnost

Welcome, school, rooms, clothes
Daily life, food
Free time, outdoors, nature
Cyberworld
Welcome, school, rooms, clothes
Daily life, food
Free time, outdoors, nature
Cyberworld
Welcome, school, rooms, clothes
Daily life, food
Free time, outdoors, nature
Cyberworld
Welcome, school, rooms, clothes
Daily life, food
Free time, outdoors, nature
Cyberworld
Welcome, school, rooms, clothes
Minulý prostý čas
The past
Travel

Daily life, food
Způsobové sloveso must
Have to
Daily life, food
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7. ročník

poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně objedná si v restauraci
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Počítatelná a nepočítatelná podstatná jména,
množství

Daily life, food
Počítatelná a nepočítatelná podstatná jména,
množství
má schopnost porovnávat a připodobňovat osoby, věci, Stupňování přídavných jmen
jevy
Přítomný průběhový čas
mluví o tom, co se děje teď

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
vyjádří očekávání, předpoklady
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyjádří, co by rád
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně

Free time, outdoors, nature

The future

Budoucnost s použitím přítomného průběhového času

Would like

Free time, outdoors, nature
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7. ročník

reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
future, život v budoucnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
school, clothes
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
trávení volného času, povinnostioblíbené činnosti, sport
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
život v budoucnosti, životní prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
travel, nature, outdoors
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
travel
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
travel, nature, outdoors
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
travel
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
travel
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
travel, nature, outdoors
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí obsahu jednoduchých textů

Out and about, sport, televize, trávení volného času

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
jednoduchých každodenních autentických materiálech v textu
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně

Učivo
New places, new faces, nová škola, pocity, popis cesty

Great ideas, vynálezy, věda a technika
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava
One country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky
Free time, volný čas, plány, telefonování
Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina
Alaska - the great land, příroda, tradice
Dreamland California, zlatá horečka, festivaly
New places, new faces, nová škola, pocity, popis cesty

Out and about, sport, televize, trávení volného času
Great ideas, vynálezy, věda a technika
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava
One country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky
Free time, volný čas, plány, telefonování
Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina
Alaska - the great land, příroda, tradice
Dreamland California, zlatá horečka, festivaly
porozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě New places, new faces, nová škola, pocity, popis cesty
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vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

8. ročník
a konverzaci

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení, které se
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
týká situací souvisejících s životem v rodině, škole
probíranými tematickými okruhy
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše reprodukuje přiměřeně obtížný text
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně

jednoduchým způsobem se domluví v běžných

Out and about, sport, televize, trávení volného času
Great ideas, vynálezy, věda a technika
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava
One country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky
Free time, volný čas, plány, telefonování
Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina
Alaska - the great land, příroda, tradice
Dreamland California, zlatá horečka, festivaly
New places, new faces, nová škola, pocity, popis cesty
Out and about, sport, televize, trávení volného času

Great ideas, vynálezy, věda a technika
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava
One country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky
Free time, volný čas, plány, telefonování
Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina
Alaska - the great land, příroda, tradice
Dreamland California, zlatá horečka, festivaly
New places, new faces, nová škola, pocity, popis cesty
Out and about, sport, televize, trávení volného času
Great ideas, vynálezy, věda a technika
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava
One country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky
Free time, volný čas, plány, telefonování
Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina
Alaska - the great land, příroda, tradice
Dreamland California, zlatá horečka, festivaly
New places, new faces, nová škola, pocity, popis cesty
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8. ročník

reaguje v běžných formálních i neformálních situacích každodenních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše řekne, co dělal v minulosti
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
má hlubší poznatky o anglicky mluvících zemí

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

umí vyjádřit svoje pocity
umí zvážit a zformulovat podmínku, vyjádřit přání

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše popíše pamětihodnosti a turistické atrakce, někomu
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
cestu, hovoří o prostředcích hromadné dopravy
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše hovoří o životě ve městě
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
umí říci, co někdo smí či nesmí dělat
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše mluví o volném čase a sportovních aktivitách
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

Out and about, sport, televize, trávení volného času
Great ideas, vynálezy, věda a technika
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava
One country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky
Free time, volný čas, plány, telefonování
Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina
Alaska - the great land, příroda, tradice
Dreamland California, zlatá horečka, festivaly
Minulý čas prostý a předpřítomný čas
New places, new faces, nová škola, pocity, popis cesty
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava
One country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky
Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina
Alaska - the great land, příroda, tradice
Dreamland California, zlatá horečka, festivaly
Zástupná zájmena, podmínkové věty I
Zástupná zájmena, podmínkové věty I
Podmínkové věty II
Vztažné věty, minulý čas průběhový
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava
Vztažné věty
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava
Vztažné věty
Zvratná zájmena, smět, moci
Podmínkové věty II
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

8. ročník
telefonuje a zanechá zprávu

Podmínkové věty II

umí říci, co by se mohlo stát

Podmínkové věty II

vyjádří svůj názor a porovná ho s názory jiných

Tázací dovětky, vyjádření budoucích plánů
Alaska - the great land, příroda, tradice
Alaska - the great land, příroda, tradice
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně souhlasí či nesouhlasí s názory druhých
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
Předpřítomný čas se since a for
Alaska - the great land, příroda, tradice
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše mluví o vztahu k přírodě a tradicím
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
Předpřítomný čas se since a for
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
umí říci, co kdo rád / nerad dělá, v čem je někdo dobrý / Gerundium
volném čase a dalších osvojovaných tématech
špatný, jakou má kdo náladu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
great ideas, vynálezy, věda a technika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
new places, new faces, nová škola, pocity, one country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky, Alaska - the great land, příroda, tradice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava, one country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky, Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina, Alaska - the
great land, příroda, tradice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava, one country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky, Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina, Alaska - the
great land, příroda, tradice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava, one country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky, Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina, Alaska - the
great land, příroda, tradice, Dreamland California, zlatá horečka, festivaly
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
new places, new faces, nová škola, pocity, popis cesty, one country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky, free time, volný čas, plány, telefonování, Space Camp
Florida, jídlo a pití, americká angličtina
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

77

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Anglický jazyk

8. ročník

London, pamětihodnosti, život ve městě, doprava, one country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky, Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina, Alaska - the
great land, příroda, tradice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
new places, new faces, nová škola, pocity, one country, many cultures, rozdílnost kultur, jazyky, Space Camp Florida, jídlo a pití, americká angličtina
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
out and about, sport, televize, trávení volného času
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Alaska - the great land, příroda, tradice
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí obsahu jednoduchých textů

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
vyhledává známě výrazy, fráze a odpovědi na otázky
jednoduchých každodenních autentických materiálech v textu

Učivo
Welcome to New York, USA, New York, svátky
Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole,
kampaň proti alkoholu za volantem
Images of Britain, Velká Británie tradiční i moderní,
předsudky
The best years of our lives? život mladých lidí
Into the world of work, povolání a činnosti, svět práce
G´Day Australia, rozdílnost kultur
Looking ahead, život v budoucnosti, rodina
Welcome to New York, USA, New York, svátky
Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole,
kampaň proti alkoholu za volantem
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9. ročník

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

porozumí jednoduché a zřetelně vyslovené promluvě a
konverzaci

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

sestaví jednoduché sdělení (ústní i písemné), které se
týká situací souvisejících se životem

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše reprodukuje přiměřeně obtížný text
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

Images of Britain, Velká Británie tradiční i moderní,
předsudky
The best years of our lives? život mladých lidí
Into the world of work, povolání a činnosti, svět práce
G´Day Australia, rozdílnost kultur
Looking ahead, život v budoucnosti, rodina
Welcome to New York, USA, New York, svátky
Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole,
kampaň proti alkoholu za volantem
Images of Britain, Velká Británie tradiční i moderní,
předsudky
The best years of our lives? život mladých lidí
Into the world of work, povolání a činnosti, svět práce
G´Day Australia, rozdílnost kultur
Looking ahead, život v budoucnosti, rodina
Welcome to New York, USA, New York, svátky
Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole,
kampaň proti alkoholu za volantem
Images of Britain, Velká Británie tradiční i moderní,
předsudky
The best years of our lives? život mladých lidí
Into the world of work, povolání a činnosti, svět práce
G´Day Australia, rozdílnost kultur
Looking ahead, život v budoucnosti, rodina
Welcome to New York, USA, New York, svátky
Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole,
kampaň proti alkoholu za volantem
Images of Britain, Velká Británie tradiční i moderní,
předsudky
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je schopen rozlišit minulé děje

The best years of our lives? život mladých lidí
Into the world of work, povolání a činnosti, svět práce
G´Day Australia, rozdílnost kultur
Looking ahead, život v budoucnosti, rodina
Předminulý čas

rozlišuje činitele děje ve větě

Trpný rod

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše reprodukuje promluvy jiných
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

Nepřímá řeč
Posun časů v nepřímé řeči
Otázky v nepřímé řeči
Vyjadřování budoucnosti

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše zná více forem vyjádření budoucnosti a používá je
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
pozná vedlejší větu příslovečnou, zná uvozující výrazy, Vedlejší věty příslovečné časové
vytvoří ji
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole, kampaň proti alkoholu za volantem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole, kampaň proti alkoholu za volantem, into the world of work, povolání a činnosti, svět práce, looking ahead, život v
budoucnosti, rodina
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
welcome to New York, USA, New York, svátky, images of Britain, Velká Británie tradiční i moderní, předsudky, g´day Australia, rozdílnost kultur
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
into the world of work, povolání a činnosti, svět práce, looking ahead, život v budoucnosti, rodina
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
welcome to New York, USA, New York, svátky, Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole, kampaň proti alkoholu za volantem, images of Britain, Velká Británie
tradiční i moderní, předsudky, the best years of our lives? život mladých lidí, looking ahead, život v budoucnosti, rodina
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole, kampaň proti alkoholu za volantem, images of Britain, Velká Británie tradiční i moderní, předsudky, g´gay Australia,
rozdílnost kultur, looking ahead, život v budoucnosti, rodina
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
welcome to New York, USA, New York, svátky, Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole, kampaň proti alkoholu za volantem, images of Britain, Velká Británie
tradiční i moderní, předsudky, the best years of our lives? život mladých lidí, into the world of work, povolání a činnosti, svět práce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
welcome to New York, USA, New York, svátky, g´day Australia, rozdílnost kultur
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
welcome to New York, USA, New York, svátky, images of Britain, Velká Británie tradiční i moderní, předsudky, g´day Australia, rozdílnost kultur
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
welcome to New York, USA, New York, svátky, Nebrasca - the Middle of Nowhere? život ve škole, kampaň proti alkoholu za volantem, images of Britain, Velká Británie
tradiční i moderní, předsudky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
g´day Australia, rozdílnost kultur, looking ahead, život v budoucnosti, rodina
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
welcome to New York, USA, New York, svátky, g´day Australia, rozdílnost kultur
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
welcome to New York, USA, New York, svátky, g´day Australia, rozdílnost kultur

5.3 Německý jazyk
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný

6

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
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Charakteristika předmětu

Německý jazyk
Výuka německého jazyka poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, jako
motivační prvek v tomto předmětu by měla působit dostupnost německy hovořících zemí (adventní
zájezdy). Znalost jazyka umožňuje žákům odbourat komunikační bariéry, prohlubovat porozumění mezi
občany v rámci EU.
Cílem výuky je vytvořit u žáků pozitivní vztah k předmětu, zvládnout základy německé gramatiky, naučit se
aktivně komunikovat v německém jazyce - ovládat jednoduché dialogy, ovládat jejich písemnou i mluvenou
podobu, poznat reálie německy mluvících zemí, umět reagovat v obvyklých každodenních situacích.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka předmětu Německý jazyk bude probíhat v 8. a 9. třídě s týdenní tříhodinovou časovou dotací.
předmětu (specifické informace o předmětu V hodinách německého jazyka se uplatňuje skupinová výuka, týmová práce, práce na projektech,
samostatná práce, problémová výuka, využívají se multimediální programy, poslech textu, četba a
důležité pro jeho realizaci)
reprodukce textu, práce se slovníkem, dialogy, hry, soutěže, dramatizace, zpěv. K procvičení slovní zásoby a
mluvnických jevů lze využít výukové programy v PC pracovně.
Integrace předmětů
• Další cizí jazyk
Mezipředmětové vztahy

•
•
•

Dějepis
Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vybíráme a využíváme vhodné způsoby pro efektivní učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• učíme žáky vyhledávat, třídit informace a efektivně je využívat v procesu učení
kompetence žáků
• budujeme u žáků pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problémů:
• vnímáme nejrůznější problémové situace, promýšlíme a naplánujeme způsob řešení problémů
• učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k tomu, aby své myšlenky a názory formulovali a vyjadřovali v logickém sledu, aby se
vyjadřovali výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• nasloucháme promluvám druhých lidí, porozumíme jim, vhodně na ně reagujeme, účinně se
zapojujeme do diskuse
Kompetence sociální a personální:
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Německý jazyk

•

podporujeme u žáků spolupraci ve skupině
Kompetence občanské:
• učíme žáky respektovat, chránit a oceňovat naše tradice
• upevňujeme v žácích respektování cizích kultur a tradic
Kompetence pracovní:
• důsledně vyžadujeme dodržování vymezených pravidel, plnění svých povinností a závazků
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy
rozumí známým slovům a jednoduchým větám z
probíraných tématických okruhů

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

odpovídá na jednoduché otázky a dovede je utvořit

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

tvoří jednoduché dialogy

Učivo
Pozdravy

Jméno a bydliště
Učíme se hláskovat
Co máme rádi
Pozdravy
Jméno a bydliště
Učíme se hláskovat
Co máme rádi
Pozdravy
Jméno a bydliště
Co máme rádi
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DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
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-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-2-02 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
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a

8. ročník
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
používá známá slova a jednoduché věty z probíraných
tematických okruhů v mluveném i písemném projevu
gramaticky správně

Vyplnění formuláře
Pozdravy
Jméno a bydliště
Co máme rádi
tvoří gramaticky správně jednoduché rozhovory, otázky Pozdravy
zjišťovací a doplňovací a jednoduché krátké texty v
Jméno a bydliště
rámci tematických okruhů a probírané slovní zásoby
Co máme rádi
Pozdravy
doplňuje známá slova do textu
Jméno a bydliště
Co máme rádi
rozumí jednoduchým nahrávkám k učebnici
O zvířatech
O škole
tvoří jednoduché otázky a odpovědi na ně

Čísla 0 - 1000, telefonní čísla
O osobách a věcech
Porozumění textu o zvířatech
Popsat zvíře
Barvy
Gramatické hry, rozhovory, básničky
Čas v němčině
Dny v týdnu
Školní rozvrh
gramaticky správně užívá časování pravidelných sloves v Popsat zvíře
přítomném čase
tvoří jednoduchý text k probíraným tematickým
okruhům
obměňuje slova v jednoduchém textu

Co máme rádi
Popsat zvíře
O škole
Popsat zvíře
Gramatické hry, rozhovory, básničky
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8. ročník

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

správně používá slovosled ve větě oznamovací a tázací

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

používá zápor

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

rozumí jednoduchým vybraným textům

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

čte jednoduché vybrané texty

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-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

čte foneticky správně texty v učebnici

rozumí textům v učebnici

chápe jednoduché nápisy, orientační pokyny učitele

Dny v týdnu
Školní rozvrh
O osobách a věcech
Rozhovor ve třídě
Popsat zvíře
Gramatické hry, rozhovory, básničky
Dny v týdnu
Školní rozvrh
Co máme rádi
Moje hobby
Popisujeme obrázek
Mluvíme o rodině
Povolání
Popisujeme obrázek
Mluvíme o rodině
Povolání
Kolik to stojí?
Co bych chtěl mít?
Popisujeme obrázek
Mluvíme o rodině
Povolání
Kolik to stojí?
Co bych chtěl mít?
Sloveso können

Pozdravy
Jméno a bydliště
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Učíme se hláskovat
Co máme rádi
Čísla 0 - 1000, telefonní čísla
O osobách a věcech

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
dokáže se orientovat v monologu nebo dialogu s malým Můj domov
počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže
Popis pokoje
odhadnout
Mluvíme o specialitách
Mluvíme o volném čase
Oblečení
Móda a nákupy
Jdeme na párty
Moje město
Cesta do školy
Prázdniny
Moje prázdninové plány
Co rád jím, denní doby
dokáže postihnout hlavní smysl sdělení
Mluvíme o specialitách
Mluvíme o volném čase
Oblečení
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DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat

rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením,
konverzaci dvou a více osob

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

napíše stručný osobní dopis

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

vyhledává základní informace a hlavní myšlenky

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

čte jednoduché vybrané texty foneticky správně

Móda a nákupy
Jdeme na párty
Moje město
Cesta do školy
Prázdniny
Moje prázdninové plány
Co rád jím, denní doby
Mluvíme o specialitách
Mluvíme o volném čase
Plánování volného času
Oblečení
Popisujeme sebe a ostatní
Móda a nákupy
Jdeme na párty
Moje město
Cesta do školy
Prázdniny
Moje prázdninové plány
Moje prázdninové plány
Píšeme pozdrav z prázdnin
Vyplnění formuláře
Jíme v rychlém občerstvení
Popis lidského těla
Jdeme na párty
Mluvíme o specialitách
Jíme v rychlém občerstvení
Plánování volného času
Cesta do školy
Prázdniny
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DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

9. ročník
využívá slovníky k vyhledávání neznámých slov

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jednoduše vyjadřuje svůj názor
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

rozumí celkovému obsahu promluvy, chápe obsah
sdělení

Plánování volného času
Popisujeme sebe a ostatní
Móda a nákupy
Jdeme na párty
Prázdniny
Co rád jím, denní doby
Mluvíme o volném čase
Oblečení
Jdeme na párty
Moje město
Cesta do školy
Prázdniny
Co rád jím, denní doby
Jíme v rychlém občerstvení
Oblečení
Móda a nákupy
Jdeme na párty
Popis pokoje
Co rád jím, denní doby
Mluvíme o specialitách
Jíme v rychlém občerstvení
Mluvíme o volném čase
Plánování volného času
Popis lidského těla
Oblečení
Popisujeme sebe a ostatní
Móda a nákupy
Jdeme na párty
Moje město
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Německý jazyk

9. ročník
Cesta do školy
Prázdniny
Moje prázdninové plány
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

význam učení se cizímu jazyku, multikulturní Evropa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
zvládání vlastního chování, řešení různých situací
poznání vlastních schopností a limitů

5.4 Matematika
1. ročník
5
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
5
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
5
Povinný

8. ročník
5
Povinný

9. ročník
5
Povinný

45

Matematika
Matematika a její aplikace
Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti, které se dají uplatnit v praktickém životě, rozvíjí
paměť a myšlení. Vzdělávání je zaměřeno na osvojení matematických pojmů a postupů, rozvoj abstraktního
a exaktního myšlení, logické a kritické usuzování.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 9. ročníku pět hodin
předmětu (specifické informace o předmětu týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, počítačové učebně, případně v terénu. Žáci mají k
důležité pro jeho realizaci)
dispozici učebnice, pracovní sešity, dataprojektor a počítače s připojením k internetu.
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Název předmětu

Matematika
Učivo je rozděleno do pěti okruhů:
1. Čísla a početní operace pro 1. stupeň;
2. Číslo a proměnná pro 2. stupeň;
3. Závislosti, vztahy a práce s daty;
4. Geometrie v rovině;
5. Nestandardní aplikační úlohy a problémy (probíhá napříč prvními čtyřmi okruhy).

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematika a její aplikace

Zeměpis
Fyzika
Chemie
Dějepis
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Člověk a svět práce
Výtvarná výchova
Prvouka
Vlastivěda
Hudební výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky osvojovat si základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
reálných jevů
kompetence žáků
• vytváříme zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)
• využíváme prostředků výpočetní techniky
• zařazujeme metody, při kterých žáci docházejí k řešení a závěrům sami
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k vědomí, že realita je složitější než její matematický model
• provádíme rozbor problému a plánu řešení, učíme žáky odhadovat výsledky
• volíme správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů
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Název předmětu

Matematika
Kompetence komunikativní:
• směřujeme žáky ke správnému zdůvodnění matematických postupů
• vytváříme společně i samostatně hypotézy
• posilujeme u žáků schopnost komunikovat na odpovídající úrovni
Kompetence sociální a personální:
• učíme se spolupráci ve skupině
• vybízíme žáky, aby věcně argumentovali
• vedeme žáky k provádění sebekontroly
Kompetence pracovní:
• dbáme na to, aby si žáci zdokonalovali grafický projev
• vedeme žáky k efektivní organizaci vlastní práce
• směřujeme žáky k využívání získaných poznatků a dovedností v praktickém životě
• podněcujeme v žácích používání vhodných pomůcek k řešení daného problému
Matematika

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

1. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pozná číslo, číslici, určí množství předmětů, objektů v
reálné situaci

Učivo
Počítá v číselném oboru přirozených čísel do 20

Zápis čísel v desítkové soustavě,čtení čísel
zapisuje a čte čísla, přiřadí k číslu konkrétní soubor
prvků,

Počítá v číselném oboru přirozených čísel do 20
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Matematika

1. ročník

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Zápis čísel v desítkové soustavě,čtení čísel
Číselná osa, porovnávání čísel, zápis znamének většímenší,posloupnost čísel
Počítá v číselném oboru přirozených čísel do 20
Zápis čísel v desítkové soustavě,čtení čísel

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

vymodeluje soubor o daném počtu 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-3-1-02 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

určí číslo na číselné ose, na číselnou osu jej správně
umístí, orientuje se na číselné ose,

Číselná osa, porovnávání čísel, zápis znamének většímenší,posloupnost čísel

porovnává čísla, seřadí podle velikosti

Číselná osa, porovnávání čísel, zápis znamének většímenší,posloupnost čísel

manipuluje se souborem prvků,ubírá, přidává, řeší
jednoduché slovní úlohy, dokáže je zapsat, užívá
znamének +, -, =,

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

vytvoří jednoduchou slovní úlohu podle zadání

Slovní úlohy s operacemi sčítání a odčítání
Vztah o x méně, o x více
Rozklad čísel, početní řetězce
Počítá v číselném oboru přirozených čísel do 20

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

rozumí pojmu polovina

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

rozumí pojmům vpravo, vlevo, před, za

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

pozná, kolik je hodin, umí přečíst časový údaj

orientuje se v základních časových pojmech

Slovní úlohy s operacemi sčítání a odčítání
Vztah o x méně, o x více
Rozklad čísel, početní řetězce
Číselná osa, porovnávání čísel, zápis znamének většímenší,posloupnost čísel
Rozklad čísel, početní řetězce
Číselná osa, porovnávání čísel, zápis znamének většímenší,posloupnost čísel
Přečtení času – čas-týden, hodiny, věk
Práce s modelem hodin – hodiny
Přečtení času – čas-týden, hodiny, věk
Práce s modelem hodin – hodiny
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Matematika
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

1. ročník
orientuje se ve schématech

Diagramy, tabulky, grafy

umí evidovat jednoduché situace, doplnit tabulku

Diagramy, tabulky, grafy

rozlišuje a pojmenuje jednoduché geom. útvary

Čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník

modeluje jedn. geom. útvary v rovině i v prostoru

Čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník

geom. útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev

Čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník

Jednoduchá tělesa, orientace v prostoru, plán stavby
orientuje se v prostoru - nahoře, dole, před, za apod.

Čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník

Jednoduchá tělesa, orientace v prostoru, plán stavby
rozvíjí geometrickou představivost

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné pracuje se souměrností
útvary v rovině
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
pracuje ve čtvercové síti
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

Čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník
Dřívkové stavby, stavby z krychlí, papírové tvary
Čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník
Čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník
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Matematika

1. ročník

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
umí postavit a zapsat krychlovou stavbu
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
má zkušenost s jevem náhody
modeluje osvojené 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-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší jednoduché operace s penězi

Jednoduchá tělesa, orientace v prostoru, plán stavby

Počítá v číselném oboru přirozených čísel do 20
Diagramy, tabulky, grafy
Dřívkové stavby, stavby z krychlí, papírové tvary
Počítá v číselném oboru přirozených čísel do 20

Vztah o x méně, o x více
Diagramy, tabulky, grafy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

hledání různých řešení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
slovní úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
osvojování matematických pojmů a symbolů
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

2. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zapíše a přečte čísla do 100, sčítá a odčítá v oboru do
100

Učivo
Numerace do 100
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2. ročník

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

počítá po desítkách, po jednotkách do 100

Numerace do 100

porovnává a zaokrouhluje

Porovnávání čísel

rozumí pojmům polovina, čtvrtina a třetina

Propedeutika kmenových zlomků

porovnává čísla a užívá číselnou osu, chápe rovnost a
nerovnost

Rovnost a nerovnost

seznámí se s principem násobilky v oboru do 100

Násobení a dělení v oboru do 100

pamětně dělí a násobí v oboru násobilky

Násobení a dělení v oboru do 100

umí řešit a vytvářet slovní úlohy na násobení a dělení v
oboru násobilek

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

řeší a vytváří slovní úlohy se dvěma různými početními
operacemi

Násobení a dělení v oboru do 100
Slovní úlohy
Numerace do 100
Slovní úlohy
Hodiny, kalendář

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
orientuje se v kalendáři
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického umí evidovat údaje a vytvořit statistiku
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
používá k organizaci objektů tabulku
čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
seznamuje se s pojmy – křivá, přímá a lomená čára
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše

vyznačuje bod

Tabulky, grafy, výběr objektů určitých vlastností,
třídění
Propedeutika statistiky
Tabulky, grafy, výběr objektů určitých vlastností,
třídění
Základní rýsování
Měření
Základní rýsování
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2. ročník

základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

Měření

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
pozná rozdíl mezi přímkou a úsečkou
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rýsuje přímku a úsečku
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

Úsečka, přímka

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
porovnává úsečky a měří je s přesností na cm
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

orientuje se a pracuje s čtvercovou sítí

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
pozná čtverec, trojúhelník, kruh, obdélník,
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v mnohoúhelník
realitě jejich reprezentaci

Úsečka, přímka
Základní rýsování
Měření
Úsečka, přímka
Základní rýsování
Sítě krychle
Krychlové stavby, jejich plány, konstrukce, tvary ze
dřívek
Obvod a obsah
Rovinné obrazce čtverec, obdélník,trojúhelník, kruh
Obvod a obsah

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
umí vytvořit síť krychle
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

Sítě krychle
Obvod a obsah

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozpozná jednotky délky 1m a 1cm a objemu 1l
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
pracuje s krychlovými tělesy
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Jednotky délky, jednotky objemu

Úsečka, přímka

Krychlové stavby, jejich plány, konstrukce, tvary ze
dřívek
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2. ročník

hledání různých řešení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
osvojování matematických pojmů a symbolů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
slovní úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
stavby z kostek
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

3. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
orientuje se v desítkové soustavě do 1000,
porovnává,pracuje s pojmy rovnost a nerovnost

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

rozvíjí porozumění pro jednoduché kmenové zlomky

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

sčítá a odčítá v oboru do 1000

Učivo
Numerace do 1000

Zápis a porovnávání čísel v číselném oboru do 1000
Práce s číselnou osou
Polovina, čtvrtina, třetina

používá závorky

Písemné sčítání a odčítání do 1000, v oboru násobilek
do 100

zapisuje a čte čísla v oboru do 1000

Numerace do 1000
Zápis a porovnávání čísel v číselném oboru do 1000
Zaokrouhlování na desítky, stovky
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3. ročník

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

používá písemné sčítání a odčítání

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

dělí a násobí v oboru násobilky

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel

počítá se závorkami v příkladech se dvěma početními
výkony

Písemné sčítání a odčítání do 1000, v oboru násobilek
do 100
Slovní úlohy na základní matematické operace
Písemné sčítání a odčítání do 1000, v oboru násobilek
do 100
Slovní úlohy na základní matematické operace
Slovní úlohy na základní matematické operace
Jednotky času,časová posloupnost, používá ciferník
jako stupnici
Písemné sčítání a odčítání do 1000, v oboru násobilek
do 100

seznamuje se s písemným sčítáním a odčítáním

Písemné sčítání a odčítání do 1000, v oboru násobilek
do 100
dělí se zbytkem v oboru násobilek
Písemné sčítání a odčítání do 1000, v oboru násobilek
do 100
umí vytvářet a řešit slovní úlohy využívající 4 základních Polovina, čtvrtina, třetina
početních operací
porovnává trojciferná čísla na číselné ose
Porovnávání

umí zaznamenat složitější situace pomocí tabulek, grafů, Jednotky času,časová posloupnost, používá ciferník
znaků, slov, jízdní řád
jako stupnici
rozšiřuje si znalosti o měření času
Jednotky času,časová posloupnost, používá ciferník
jako stupnici
Písemné sčítání a odčítání do 1000, v oboru násobilek
poznává některé obecné jevy z kombinatoriky,
pravděpodobnosti, statistiky, pravidelnosti a závislosti do 100
Slovní úlohy na základní matematické operace
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
používá základní geometrické pojmy (bod, přímka,
Rovinné útvary-čtverec, obdélník, čtyřúhelník,
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v úsečka, vrchol, hrana, stěna, střed, uhlopříčka)
mnohoúhelník, trojúhelník rovnostranný ,
realitě jejich reprezentaci
rovnoramenný, kruh
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M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

3. ročník
změří délky stran u geometrických tvarů

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje přenáší a porovnává úsečky
délku úsečky
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
zná rozdíl mezi kruhem a kružnicí
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozlišuje základní geometrická tělesa
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
rovině

Rovinné útvary-čtverec, obdélník, čtyřúhelník,
mnohoúhelník, trojúhelník rovnostranný ,
rovnoramenný, kruh
Jednotky délky
Přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky
Rovinné útvary-čtverec, obdélník, čtyřúhelník,
mnohoúhelník, trojúhelník rovnostranný ,
rovnoramenný, kruh
Koule, jehlan, kužel, válec, kvádr, krychle
Krychlové stavby a jejich konstrukce, přestavby, zápis

seznamuje se s pojmy kolmost a rovnoběžnost

Rovinné útvary-čtverec, obdélník, čtyřúhelník,
mnohoúhelník, trojúhelník rovnostranný ,
rovnoramenný, kruh
Přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky

využívá čtvercovou síť

Sítě těles

Měření-obvod, objem, obsah
pracuje s krychlovými stavbami a tělesy

Krychlové stavby a jejich konstrukce, přestavby, zápis
Sítě těles
Měření-obvod, objem, obsah

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
hledání různých řešení, vzájemná diskuse
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
stavby z kostek, práce s geodeskami
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Matematika

3. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

upevňování matematických pojmů a symbolů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
slovní a praktické úlohy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
finanční gramotnost
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

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

4. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
využívá vlastností sčítání a odčítání

pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě
číslice různé od nuly
písemně sčítá alespoň tři čísla
zpaměti sčítá a odčítá dvojcif. čísla v oboru 100 - 1000

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
desítky
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady pamětně odhaduje
a kontroluje výsledky početních operací v oboru

Učivo
Obor přirozených čísel 0 – 1 000
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly sčítání, odčítání
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly sčítání, odčítání
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly sčítání, odčítání
Obor přirozených čísel 0 – 1 000
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly sčítání, odčítání
Sčítání a odčítání
Obor přirozených čísel 0 – 100 000- zaokrouhlování,
odhady
Obor přirozených čísel 0 – 100 000- zaokrouhlování,
odhady
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přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce

4. ročník
používá kalkulátor ke kontrole

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly sčítání, odčítání
Obor přirozených čísel 0 – 100 000- zaokrouhlování,
odhady

řeší slovní úlohy s čísly v daném oboru

Slovní úlohy

řeší slovní úlohy na vztahy o n-více, méně a n-krát více,
méně

Slovní úlohy

Násobení a dělení -bez přechodu,s přechodem

zná jednotky délky, objemu, hmotnosti a času, používá
je
rýsuje libovolný rovnoběžník a trojúhelník vyznačí
průsečík,sestrojí kružnici,operuje s pojmy kruh,
kružnice, střed, průměr, poloměr,určí obvod
mnohoúhelníku sečtením délek stran

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran

sčítá a odčítá graficky úsečky

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

určuje obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě

Měrné jednotky
Základní útvary v rovině-přímka, polopřímka, úsečka,
čtverec,obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice,
čtyřúhelník,mnohoúhelník
Obvod a obsah obrazce-jednotky obvodu a obsahu
Základní útvary v rovině-přímka, polopřímka, úsečka,
čtverec,obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice,
čtyřúhelník,mnohoúhelník
Délka úsečky-jednotky délky a jejich převody
Základní útvary v rovině-přímka, polopřímka, úsečka,
čtverec,obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice,
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jednoduché konstrukce
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose

4. ročník
čtyřúhelník,mnohoúhelník
Obvod a obsah obrazce-jednotky obvodu a obsahu
sestrojí rovnoběžky a kolmice
řeší slovní úlohy v oboru do 1 000 000, vyhledává v
textu úlohy potřebné údaje,volí vhodné postupy při
řešení úlohy, vyhodnotí výsledek úlohy
rozvíjí představy o osové a středové souměrnosti

používá tabulky a grafy k řešení matematických situací

pracuje s daty
získává zkušenosti relací na zlomcích a operací se
zlomky

Jednoduché konstrukce
Slovní úlohy

Základní útvary v rovině-přímka, polopřímka, úsečka,
čtverec,obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice,
čtyřúhelník,mnohoúhelník
Zápis do tabulek

Zápis do tabulek
Závislosti a jejich vlastnosti
Zlomky

zapisuje přímou úměrnost do tabulek
rozšiřuje další zkušenosti s rovinnými útvary a tělesy

Přímá úměrnost
Základní útvary v prostoru- kvádr, krychle, koule,
jehlan, kužel, válec

kombinatorika násobení

Násobení a dělení -bez přechodu,s přechodem

statistika
má vytvořenou představu záporného čísla

Zápis do tabulek
Pohyb po číselné ose
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4. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

hledání různých řešení, vzájemná diskuse
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
stavby z kostek, práce s geodeskami
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
upevňování matematických pojmů a symbolů, konstrukční úlohy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
finanční gramotnost
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
slovní a praktické úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

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

5. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
využívá vlastností početních výkonů
pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých
případech
sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti
řeší jednoduché rovnice a nerovnice

Učivo
Obor přirozených čísel, pohyb na číselné ose,
porovnávání
Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Jednoduché rovnice a nerovnice
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5. ročník

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na umí řešit jednoduché úlohy - v oboru přirozených čísel,
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
se zlomky, desetinnými čísly

Zaokrouhlování čísel

Zlomky,operace se zlomky
Desetinná čísla
Kombinatorické situace, pravděpodobnost, náhoda
Kombinatorické situace, pravděpodobnost, náhoda
Řešení a tvorba slovních úloh

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

řeší jednoduché a složené slovní úlohy, hledá různé
řešitelské strategie

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

sčítá a odčítá zpaměti i písemně v oboru přirozených
čísel
provádí písemné násobení až trojciferným činitelem

Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

provádí písemné dělením dvojciferným dělitelem

Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

pracuje a řeší úlohy se základními jednotkami délky,
hmotnosti a času

Základní útvary v rovině, jednotky délky a jejich
převody, obvod a obsah obrazce

Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

využívá komutativnost a asociativnost sčítání a násobení Obor přirozených čísel, pohyb na číselné ose,
při pamětním i písemném počítání
porovnávání
vyhledává údaje v jízdním řádu
Jízdní řády, grafy, tabulky, diagramy

sestavuje jednoduchou tabulku přímé úměrnosti a
vyhledává v ní potřebné údaje, rýsuje graf přímé
úměrnosti na základě tabulky, čte údaje z grafu přímé

Evidence souboru dat tabulkou
Jízdní řády, grafy, tabulky, diagramy
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úměrnosti

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

pojmenuje a rozliší rovinu, polorovinu, trojúhelník
(pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný), čtyřúhelník
(čtverec a obdélník), kružnici, kruh

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

sestrojí daný trojúhelník, čtyřúhelník a kružnici

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

Základní útvary v rovině-lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, délka
úsečky, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
Základní útvary v rovině, jednotky délky a jejich
převody, obvod a obsah obrazce
Základní konstrukce rovinných útvarů, krychlové
stavby, plány,přestavby

umí řešit jednoduché i konstrukční úlohy trojúhelníku,
vybrané čtyřúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky

Základní konstrukce rovinných útvarů, krychlové
stavby, plány,přestavby

řeší úlohy z praxe

Řešení a tvorba slovních úloh

rýsuje rovnoběžky a kolmice, upevňuje představy o
shodnosti, podobnosti, posunutí, otočení

Základní útvary v rovině-lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, délka
úsečky, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
Základní konstrukce rovinných útvarů, krychlové
stavby, plány,přestavby
určí obsah čtverce a obdélníku
Základní útvary v rovině, jednotky délky a jejich
převody, obvod a obsah obrazce
užívá a převádí základní jednotky obsahu, délky, času
Základní útvary v rovině, jednotky délky a jejich
převody, obvod a obsah obrazce
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově Osově souměrné útvary, středová souměrnost
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru
zobrazuje daná desetinná čísla na číselné ose,
pojmenuje a porovnává desetinná čísla

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

převádí desetinné zlomky na desetinná čísla, čísla umí
přečíst a zapsat

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

zaznamenává část celku, zapisuje zlomkem,porovnává
zlomky, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
vyznačuje na ose záporná čísla
Záporná čísla

rozšiřuje zkušenosti s tělesy

Zlomky,operace se zlomky
Desetinná čísla
Zlomky,operace se zlomky

Základní útvary prostoru-kvádr, krychle, jehlan, koule,
kužel, válec

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, předávání poznatků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
konstrukční úlohy a plány
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
upevňování matematických pojmů a symbolů, tabulky a grafy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
finanční gramotnost
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
slovní a praktické úlohy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
práce s textem
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní

106

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Matematika

6. ročník

•

RVP výstupy
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla

Učivo
Přirozená čísla
Čtení a zápis čísla v desítkové soustavě

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu písemně
a odmocninu

Přirozená čísla
Slovní úlohy

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

provádí odhady a kontrolu výpočtů

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
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

umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose

Početní operace s přirozenými čísly
Početní operace s des. čísly
Zobrazení na číselné ose

používá s porozuměním základní geometrické pojmy

Rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice,
kruh
Úhel

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
zvládá základní převody jednotek a užívá vhodné
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu jednotky
a odmocninu
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
čte a zapisuje desetinná čísla
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Převody jednotek (délka, hmotnost, čas)

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
provádí početní operace s des. čísly
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
umí vypočítat aritmetický průměr
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností

Porovnávání des. čísel
Početní operace s des. čísly
Slovní úlohy
Základní interpretace dat
Zaokrouhlování des. čísel

zná pojem násobek, dělitel

Násobek, dělitel

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

Čtení a zápis des. čísel v desítkové soustavě
Zobrazení des. číselna číselné ose
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M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

umí použít znaky dělitelnosti

Znaky dělitelnosti

rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené

Prvočíslo, číslo složené

rozloží číslo na součin prvočísel

Prvočíslo, číslo složené

určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího
společného násobku a největšího společného dělitele
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v N

Společný násobek, společný dělitel

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

vytváří a čte diagramy

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

užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka

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

rýsuje lineární útvary

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

umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku

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

zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh

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

charakterizuje a třídí základní rovinné útvary

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozumí pojmu úhel
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
narýsuje a změří daný úhel

Slovní úlohy
Znaky dělitelnosti
Čtení z grafu
Základní interpretace dat
Rozeznávání rovinných obrazců
Rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice,
kruh
Rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice,
kruh
Trojúhelník
Čtyřúhelníky, rovnoběžníky
Trojúhelník
Rovnoramenný trojúhelník
Rovnostranný trojúhelník
Čtyřúhelníky, rovnoběžníky
Trojúhelník
Rovnoramenný trojúhelník
Rovnostranný trojúhelník
Čtyřúhelníky, rovnoběžníky
Úhel
Úhel
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M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
provádí početní operace s velikostmi úhlů (ve stupních i
minutách)
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich
vlastnosti

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve chápe pojem shodnosti geometrických útvarů
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové i
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově středové souměrnosti
souměrný útvar

Úhel
Úhel
Trojúhelník
Vnitřní úhly v trojúhelníku
Trojúhelníková nerovnost
Rovnoramenný trojúhelník
Rovnostranný trojúhelník
Shodné útvary
Osová souměrnost
Středová souměrnost
Zobrazení útvarů v osové souměrnosti
Zobrazení útvarů ve středové souměrnosti

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve pozná útvary osově i středově souměrné
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

Útvary osově souměrné
Útvary středově souměrné

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve umí sestrojit osu úsečky a úhlu
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

Osová souměrnost
Útvary osově souměrné

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

zná jednotky obsahu, umí je převádět

Jednotky obsahu a objemu

umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku

Obsah čtverce a obdélníku

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
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

Rozeznávání prostorových obrazců
Kvádr, krychle, sítě těles
umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat Kvádr, krychle, sítě těles
načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru
Zobrazování těles
charakterizuje jednotlivá tělesa (kvádr, krychle)

vypočítá povrch krychle, kvádru
užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí

Povrch krychle, kvádru
Jednotky obsahu a objemu
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M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru
Objem krychle, kvádru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

určení obvodu a rozlohy pozemku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Origami
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,

7. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozlišuje kladná a záporná čísla

Učivo
Čtení a zápis celých čísel

umí zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé Zobrazení celých čísel na číselné ose
číselné ose
chápe pojem opačné číslo

Opačné číslo

určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její
geometrický význam

Absolutní hodnota

provádí početní operace s celými čísly

Početní operace s celými čísly

analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje

Početní operace s celými čísly
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7. ročník

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

konkrétní situace

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
deset. číslem

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s

umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami

Poměr, postupný a převrácený poměr

zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru

Zvětšení a zmenšení v daném poměru

dělí celek na části v daném poměru

Rozdělení dané hodnoty v daném poměru

pracuje s měřítky map a plánů

Mapy a plány

řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem
rozumí a využívá pojmu úměra

Úměra

využívá trojčlenku při řešení slovních úloh

Trojčlenka

modeluje a zapisuje zlomkem část celku

Čtení a zápis zlomku

převádí zlomky na des. čísla a naopak

Vztah mezi zlomky a des. čísly

porovnává zlomky

Krácení a rozšiřování

provádí početní operace s rac. čísly

Převrácený zlomek
Početní operace se zlomky
Složený zlomek
Operace s racionálními čísly
Smíšené číslo
Operace s racionálními čísly

Úměra
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využitím funkčních vztahů
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

7. ročník
vyjádří přímou a nepřímou úměrnost tabulkou, grafem, Přímá a nepřímá úměrnost
rovnicí
pozná shodné útvary
Shodnost trojúhelníků

užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
umí sestrojit trojúhelník z daných prvků

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

chápe vlastnosti výšek a těžnic

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

dbá na kvalitu a přesnost rýsování

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

umí charakterizovat daný čtyřúhelník

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozlišuje různé typy čtyřúhelníků
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá

umí sestrojit daný čtyřúhelník

Shodnost trojúhelníků
Konstrukce trojúhelníků

Kružnice vepsaná trojúhelníku
Kružnice opsaná trojúhelníku
Střední příčky trojúhelníku
Výšky trojúhelníku
Těžnice trojúhelníku
Konstrukce trojúhelníků
Kružnice vepsaná trojúhelníku
Kružnice opsaná trojúhelníku
Výšky trojúhelníku
Těžnice trojúhelníku
Střední příčky trojúhelníku
Rovnoběžníky a lichoběžníky
Rozdělení 4-úhelníků
Vlastnosti 4-úhelníků
Rozdělení 4-úhelníků
Konstrukce 4-úhelníků

112

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Matematika
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

7. ročník

odhaduje a vypočítá obvod a obsah čtyřúhelníku

Obvod a obsah 4-úhelníků

odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku

Obsah trojúhelníku

rozezná a pojmenuje hranol

Krychle, kvádr, hranol

načrtne obraz tělesa v rovině

Krychle, kvádr, hranol

načrtne a narýsuje síť hranolu

Povrch a objem hranolu
Síť hranolu
Povrch a objem hranolu

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
práce s mapou, využití poměru v domácnosti (vaření, míchání barev,…)
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
určí druhou a třetí mocninu libovolného čísla

Učivo
Druhá a třetí mocnina
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racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s

8. ročník

rozumí pojmu druhá odmocnina a umí ji určit pomocí
kalkulačky nebo tabulek

Odmocniny

Druhá odmocnina
využívá jednotek obsahu při výpočtech
využívá jednotek objemu při výpočtech
chápe pojem mocnina s přirozeným exponentem

Délka kružnice, obsah kruhu
Válec, vlastnosti válce
Mocniny s přirozeným mocnitelem

sčítá, odčítá, násobí, dělí a umocňuje mocniny
s přirozeným exponentem

Operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a
jejich vlastnosti

umí pracovat s číselným výrazem

Číselný výraz

sestaví jednoduchý výraz s proměnnou a určí hodnotu

Výrazy s proměnnou
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využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

8. ročník
výrazu pro danou proměnnou

na konkrétních mnohočlenech s jednou proměnnou
aplikuje pojmy člen, koeficient, hodnota mnohočlenu

Výrazy s proměnnou

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných

Výrazy s proměnnou

Slovní úlohy řešené rovnicemi

sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, dělí mnohočlen
jednočlenem

Sčítání a odčítání mnohočlenů
Násobení mnohočlenů

umí umocnit a rozložit dvojčleny

Operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a
jejich vlastnosti

rozloží mnohočlen na součin

Operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a
jejich vlastnosti

chápe vztah a zápis rovnosti, porušení rovnosti,
vlastnosti rovnosti; význam zkoušky

Rovnost, rovnice
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8. ročník

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využívá ekvivalentní úpravy při řešení rovnic
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
vyjadřuje neznámou ze vzorce
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Řešení rovnic (ekvivalentní úpravy)

Algebraické vzorce

Řešení rovnic (ekvivalentní úpravy)
Lineární rovnice

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnice

Slovní úlohy řešené rovnicemi

chápe alternativní vyjadřování části celku různými
způsoby (%, desetinným číslem, zlomkem)

Procento, promile

vypočítá 50 %, 25 %, 20 %, 10 %, 5 % bez přechodu přes Procento, promile
1%
vypočítá 1 % jako setinu celku

Procento, promile
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M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
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)

8. ročník
vypočítá procentovou část, je-li dán základ a počet
procent

Procento, promile

vypočítá základ, je-li dána procentová část a počet
procent

Procento, promile

vypočítá počet procent, je-li dána procentová část a
základ

Procento, promile

řeší aplikační úlohy na procenta

Procento, promile
Půjčka, úrok, úročení
Statisticky soubor
Statistická šetření
Jednotka, znak, četnost
Aritmetický průměr
Medián, modus
Diagramy
Pythagorova věta
Výpočet délky přepony a odvěsny pravoúhlého
trojúhelníku
Kruh

M-9-2-02 porovnává soubory dat

provádí statistické šetření, vyhledává a třídí informace,
vyhodnocuje a vyvozuje závěry

M-9-2-02 porovnává soubory dat

umí určit aritmetický průměr, popř. medián, modus a
rozumí jejich významu

M-9-2-02 porovnává soubory dat
vytváří a čte diagramy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
chápe vztahy mezi stranami v pravoúhlém trojúhelníku
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a používá je při řešení úloh
a odmocninu
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické zná pojmy kruh, kružnice, poloměr, průměr, tečna,
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh sečna
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary chápe polohové vztahy: přímka – kružnice, kružnice –
kružnice
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
vypočítá délku kružnice a obsah kruhu, zná číslo đ
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

Kružnice
Přímky a kružnice v rovině
Přímky a kružnice v rovině
Délka kružnice, obsah kruhu

117

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Matematika
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

8. ročník
Válec, vlastnosti válce
charakterizuje útvary pomocí množin bodů dané
vlastnosti

Vzdálenost bodu a daného útvaru
Thaletova kružnice
Množiny bodů dané vlastnosti
Základní konstrukční úlohy

využívá množin bodů dané vlastnosti k řešení
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
obchod, slevy, půjčky, spoření, čtení tabulek a grafů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
diskuse (konstrukční úlohy)
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a

9. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
upravuje lomené výrazy, určuje podmínky, za kterých
má výraz smysl

Učivo
Číselné obory, početní operace, výrazy
Lomený výraz

krátí, rozšiřuje a provádí početní operace s lomenými
výrazy

Rozšiřování a krácení LV
Sčítání a odčítání LV
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Matematika

9. ročník

násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

převede rovnici s neznámou ve jmenovateli na rovnici
lineární

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

používá rovnic k řešení slovních úloh

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem

řeší soustavy rovnic metodou sčítací a dosazovací

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů

užívá funkční vztahy při řešení úloh

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

určí definiční obor funkce

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé

určuje vlastnosti funkce (rostoucí, klesající, konstantní)

Násobení a dělení LV
Složené lomené výrazy
Čísla, výrazy
Rovnice
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Rovnice
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

používá soustavy lineárních rovnic k řešení slovních úloh Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
zakreslí bod v PSS

Grafy, rovnice

chápe pojem funkce

Funkce jako závislost

rozpozná, zda závislost mezi dvěma veličinami je funkcí

Funkce jako závislost

sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce

Lineární funkce
Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Kvadratická funkce
Lineární funkce
Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Kvadratická funkce
Lineární funkce
Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Kvadratická funkce
Lineární funkce
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Matematika

9. ročník

úměrnosti

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

rozumí využití podobnosti pravoúhlých trojúhelníků
k zavedení funkce sinus, kosinus, tangens

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy využívá vlastností goniom. funkcí pravoúhlého
s využitím osvojeného matematického aparátu
trojúhelníku při řešení úloh z praxe
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

charakterizuje jednotlivá tělesa

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

vypočítá povrch a objem těles

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

rozliší shodné a podobné útvary

Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Kvadratická funkce
Goniometrické funkce (sinus, kosinus, tangens)
Podobnost trojúhelníků
Goniometrické funkce (sinus, kosinus, tangens)
Řešení pravoúhlého trojúhelníku
Od bodu ke hranolům
Jehlan
Kužel
Koule
Od bodu ke hranolům
Jehlan
Kužel
Od bodu ke hranolům
Jehlan
Kužel
Koule
Podobnost

užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních a
Podobnost trojúhelníků
konstrukčních úlohách
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

čtení z grafu, spotřeba benzínu, spotřeba materiálu
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5.5 Informační a komunikační technologie
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

4

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Žáci jsou v tomto předmětu vedeni ke správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti.
Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami, k tvorbě prezentací.
Aktivně pracují s internetem, třídí informace, chrání duševní vlastnictví své i ostatních. Pro vzájemnou
komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět je realizován v 5. ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci v 5. ročníku získají základy
předmětu (specifické informace o předmětu práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium) a v 6. - 8. ročníku po
důležité pro jeho realizaci)
jedné hodině týdně. V 8. a 9. ročníku je doplněn volitelným předmětem Informatika jednou hodinou týdně.
Předmět je realizován ve speciální počítačové učebně. Každý žák má k dispozici jeden počítač.
Učivo je rozděleno do kapitol:
Hardware
Software, počítačová síť
Internet, vyhledávání
Textový editor, klávesnice
Počítačová grafika
Prezentace, multimedia
Tabulkový procesor
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

•
•
•

Informační a komunikační technologie
Zeměpis
Fyzika
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Název předmětu

Informační a komunikační technologie

•
•
•
•

Přírodověda
Člověk a svět práce
Seminář z fyziky
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky samostatně pracovat s počítačem, efektivně ho využívat k řešení úloh, k učení, k
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
dalšímu vzdělávání
kompetence žáků
• vedeme žáky k volbě správného programového prostředí pro řešení úkolů
• učíme žáky respektovat SW licenční podmínky
• uplatňujeme při práci základní estetická a typografická pravidla
• používáme odbornou terminologii
• rozumíme a operujeme se základními pojmy ICT
• vyhledáváme informace na internetu a pracujeme s nimi - třídíme je, vybíráme, porovnáváme,
propojujeme, upravujeme a následně je dokážeme efektivně využívat v běžném životě
• pracujeme s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
• učíme žáky chápat klady a zápory internetu a respektovat pravidla bezpečnosti práce s internetem
Kompetence k řešení problémů:
• seznamujeme žáky s negativy práce s počítačem, s novými problémy, které přináší zejména
internet
• vedeme žáky k řešení zadaného úkolu a projektu tvořivým přístupem
• vyvozujeme závěry, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budeme
často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
• zadané projekty dovedeme do konce a k praktickému uplatnění
Kompetence komunikativní:
• používáme moderní elektronické informační a komunikační prostředky a technologie ke kvalitní a
účinné komunikaci s ostatním světem
• vyjadřujeme se pomocí správné terminologie z oblasti ICT
• dodržujeme při komunikaci vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii,
náležitosti apod.)
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Název předmětu

Informační a komunikační technologie
Kompetence sociální a personální:
• při práci na projektech v případě potřeby umíme poskytnout pomoc nebo o ni požádat
• dokážeme ocenit a respektovat zkušenosti druhých lidí a čerpat z toho poučení
• dokážeme formulovat svůj názor, vyslechnout a respektovat názory dalších členů skupiny
• vedeme žáky k hodnocení prací svých i ostatních
• při vzájemné komunikaci vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je
různě chápavý a zručný
Kompetence občanské:
• respektujeme pravidla (slušného chování, řád PC učebny)
• vyžadujeme šetrné zacházení s pracovními pomůckami
• vedeme k odpovědnému a etickému přístupu k získaným zdrojům informací
• respektujeme odlišnost druhých lidí
• chápeme základní společenské normy, principy a zákony
• učíme žáky respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví
Kompetence pracovní:
• důsledně dodržujeme bezpečnost a správné zacházení s počítači a ostatními zařízeními v
počítačové učebně
• vedeme žáky k přizpůsobivosti pracovních podmínek, přizpůsobujeme tomu pracovní postupy
• učíme žáky aplikovat získané znalosti do praxe, využívat své znalosti a dovednosti komplexně

Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

5. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
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Informační a komunikační technologie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích

5. ročník
popíše počítač a jeho základní periferie

Popis počítače a periferií

ovládá základy práce s počítačem

Popis počítače a periferií

ovládá základní funkce operačního systému

Operační systém a jeho standardní funkce

respektuje řád učebny a pravidla bezpečné práce s
počítačem

Seznámení s pravidly bezpečné práce s počítačem, řád
PC učebny

pracuje pouze se školou zakoupeným SW

Seznámení s pravidly bezpečné práce s počítačem, řád
PC učebny

chrání data před smazáním, poškozením, ztrátou a
zneužitím
ovládá práci se soubory a složkami

Poučení o práci s daty

ovládá základní funkce grafického editoru

Grafický editor a jeho nástroje

nakreslí a edituje obrázek

Grafický editor a jeho nástroje

Poučení o práci s daty

ovládá základní funkce textového editoru

Textový editor a jeho využití
Základní funkce textového editoru
Základní typografická pravidla
na zadané téma samostatně vytváří dokumenty s texty a Textový editor a jeho využití
grafikou
Základní funkce textového editoru
dodržuje základní pravidla bezpečné práce na internetu Internet a bezpečná práce
Vyhledávání informací
Možnosti internetu
k vyhledávání informací používá nejvhodnější cesty
Vyhledávání informací
Vyhledávání informací
k vyhledávání informací používá různé vyhledávací
portály
Portály, encyklopedie, výukové materiály
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Informační a komunikační technologie
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

5. ročník
informace získává i v knihovnách, výukových
programech
využívá ke komunikaci služby internetu

Portály, encyklopedie, výukové materiály

dokáže pracovat s e-poštou

Elektronická pošta, komunikace

Elektronická pošta, komunikace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vyhledávání informací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
grafický editor a jeho nástroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
vyhledávání informací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
vyhledávání informací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
elektronická pošta, komunikace
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

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

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vyhledává informace v síti internet

Učivo
Internetové prohlížeče
Vyhledávání na internetu
Ukládání z webu
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Informační a komunikační technologie

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

6. ročník

porovnává a ověřuje věrohodnost informací

Google aplikace
Vyhledávání, referát
Vyhledávání na internetu

Vyhledávání, referát
ovládá základy zpracování textu v textovém editoru

E-mail
Části klávesnice
Klávesové zkratky
Označení částí textu, pohyb v textu
Formát písma
Odstavec
Obrázky, klipart, tvary
Odrážky
Tabulka
Vyhledávání, referát
Google aplikace
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
navrhuje a samostatně vytváří zadané úlohy
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
Vyhledávání, referát
aplikací
Tvorba prezentace
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická ovládá základní typografická pravidla a práci s klávesnicí Části klávesnice
pravidla pro práci s textem a obrazem
Klávesové zkratky
Označení částí textu, pohyb v textu
Základní typografická pravidla při psaní
Vyhledávání, referát
Zásady pro zpracování počítačové prezentace
Ukládání z webu
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony chrání data před ztrátou, poškozením a zneužitím
o duševním vlastnictví
E-mail
Ochrana dat, práce se soubory
Informační etika
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Informační a komunikační technologie

6. ročník

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni dokáže samostatně na uživatelské úrovni zpracovat a
informace v textové, grafické a multimediální formě
prezentovat informace

Vyhledávání, referát
Účel a cíl prezentace
Zásady pro zpracování počítačové prezentace
Tvorba prezentace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
vyhledávání, referát
tvorba prezentace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
vyhledávání, referát
tvorba prezentace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
vyhledávání, referát
tvorba prezentace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vyhledávání, referát
tvorba prezentace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
e-mail
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pracuje s grafickým editorem

Učivo
Rastrová grafika
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7. ročník

editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

ovládá a využívá často používané možnosti aplikace

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

řeší samostatně zadané úkoly

Program na tvorbu rastrového obrázku a jeho
možnosti
Vektorová grafika
Program na tvorbu vektorového obrázku a jeho
možnosti
Program na tvorbu rastrového obrázku a jeho
možnosti
Program na tvorbu vektorového obrázku a jeho
možnosti
Návrhy prezentací
Prezentace - odkazy
Prezentace a multimedia
Prezentace - zdroj informací
Druhy SW licencí

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony jmenuje nejpoužívanější druhy SW licencí
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony chápe povinnost uživatele PC pracovat pouze s legálním Autorský zákon
o duševním vlastnictví
SW
Ochrana duševního vlastnictví
Druhy SW licencí
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni dokáže samostatně na uživatelské úrovni zpracovat a
Prezentace - šablony
informace v textové, grafické a multimediální formě
prezentovat informace
Návrhy prezentací
Prezentace - odkazy
Prezentace a multimedia
Prezentace - zdroj informací
Autorský zákon
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony chápe povinnost uvádět zdroje použitých informací
o duševním vlastnictví
Ochrana duševního vlastnictví
Druhy SW licencí
Prezentace - zdroj informací
Vložení odkazů do dokumentu
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních využívá možnosti získání informací z různých
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
informačních zdrojů, vyhodnocuje je a porovnává
Informační zdroje (internet, encyklopedie, výukové
programy)
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7. ročník

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

ovládá základní pravidla estetická a typografická

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

ovládá práci s textovým editorem na uživatelské úrovni

Prezentace - zdroj informací
Práce s textem - základní typografická pravidla.
Úvod do stylů
Vložení odkazů do dokumentu
Tabulky
Práce s textem - základní typografická pravidla.
Úvod do stylů
Vložení odkazů do dokumentu
Tabulky
Porovnávání a vyhodnocování informací

porovnává a ověřuje věrohodnost informací
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
počítačová grafika
prezentace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Autorský zákon
SW a druhy licencí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
prezentace a multimedia
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
informační zdroje, vyhodnocování informací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
počítačová grafika
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RVP výstupy
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vyhledává informace v síti internet

porovnává a ověřuje věrohodnost informací

ovládá základy práce s tabulkovým procesorem

Učivo
Vývojové trendy informačních technologií
Google aplikace
Vyhledávání a jejich věrohodnost
Ukládání z webu (obrázky)
Vyhledávání a jejich věrohodnost

Základní funkce tabulkového procesoru
Základní operace s buňkami
Grafická úprava buněk
Formát buněk
Adresování
Vzorce, výpočty
Základní funkce - Průměr, Suma, Max, Min
Třídění
Řady
Grafy
Excel a Word - propojení
Prezentace - graf
Prezentace - tabulka
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8. ročník

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

vytváří jednoduché tabulky

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

k výpočtům využívá jednoduché funkce a vzorce

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
z tabulek vytváří grafy
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni dokáže samostatně na uživatelské úrovni zpracovat a
informace v textové, grafické a multimediální formě
prezentovat informace v textové, grafické a
multimediální formě
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

navrhuje a samostatně vytváří zadané úlohy

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony chrání data před ztrátou, poškozením a zneužitím
o duševním vlastnictví

Formát buněk
Adresování
Vzorce, výpočty
Základní funkce - Průměr, Suma, Max, Min
Třídění
Řady
Grafy
Prezentace - graf
Prezentace - tabulka
Formát buněk
Adresování
Vzorce, výpočty
Základní funkce - Průměr, Suma, Max, Min
Třídění
Řady
Grafy

Prezentace - graf
Prezentace - tabulka
Google aplikace
Excel a Word - propojení
Prezentace - tabulka
E-mail
Ukládání z webu (obrázky)
Prezentace - graf

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
tabulkový procesor
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8. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

e-mail
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
vývojové trendy informačních technologií

5.6 Volitelné předměty
5.6.1 Sportovní hry
Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
0
0
0
1
1
Volitelný
Volitelný
Název předmětu
Oblast

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

4

Sportovní hry

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět sportovní hry se vyučuje jako volitelný předmět. Předmět je zejména zaměřen na
rozvoj schopností a dovedností v návaznosti na Tělesnou výchovu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace v 6. - 9. ročníku je 1 hodina týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Do sportovních her patří všechny činnosti, které vedou k rozvoji pohybových schopností a dovedností v
jednotlivých sportovních hrách. Učivo sportovních her se cyklicky opakuje a je skutečně nástrojem
důležité pro jeho realizaci)
k postupnému rozvoji pohybových schopností a dovedností, které jsou dané konkrétní etapou vývoje žáka,
jeho somatotypem, genetickými předpoklady a zdravotním stavem. Výuka probíhá v tělocvičně a na hřišti
školy.
Mezipředmětové vztahy
• Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné

Kompetence k učení:
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Název předmětu
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Sportovní hry

•

učíme žáky používat obvyklá tělocvičná
názvosloví
• učíme žáky uvědomovat si důležitost pohybu
• vedeme žáky k aktivnímu zapojení do společných sportovních her
• vybízíme je ke zdokonalování svých dovedností a návyků
• učíme je rozhodovat podle sportovních pravidel
Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky uvědomovat si problémové situace při pohybových činnostech
• učíme žáky reagovat na herní situace
• vedeme žáky k samostatnému řešení různých situací
• učíme žáky uvědomovat si zodpovědnost svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky používat verbální a neverbální komunikace
• učíme žáky vyjadřovat se pomocí tělocvičné terminologie
• učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu
• vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play"
Kompetence sociální a personální:
• učíme žáky pracovat ve skupině
• učíme žáky podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v tým
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků
Kompetence občanské:
• učíme žáky zásadám slušného chování
• vedeme žáky aktivně k ochraně zdraví
Kompetence pracovní:
• učíme žáky používat bezpečně náčiní
• učíme dodržovat dohodnutá pravidla
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
zná zásady bezpečnosti, hygieny, vnímá důležitost
pohybu pro zdraví

RVP výstupy
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-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
používá tělovýchovnou a sportovní terminologii
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
zvládá pravidla sportovních her, ovládá základy
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
rozhodování při hře
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Učivo
Organizace a bezpečnost, tělocvičné terminologie,
dopomoc, záchrana, ošetření zranění
Strečink, protahovací cvičení

Organizace a bezpečnost, tělocvičné terminologie,
dopomoc, záchrana, ošetření zranění
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

6. ročník
chápe role družstva a jednání při hře v duchu fair play

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před a po
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního utkání
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

zvládá a zlepšuje základní herní činnosti jednotlivce a
kombinace a uplatňuje je ve hře

Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání

Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
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6. ročník

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci
spoluhráčů a učitele)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-02 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

účastní se školních sportovních akcí a soutěží

Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Sportovní akce a soutěže
Sportovní akce a soutěže

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
přespolní běh, cvičení v přírodě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů, významných sportovních událostí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
výběr a sestavení týmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách, smysl pro fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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6. ročník

chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady různé pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích, dodržování pravidel
Sportovní hry
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná zásady bezpečnosti, hygieny, vnímá důležitost
pohybu pro zdraví

RVP výstupy
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-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
používá tělovýchovnou a sportovní terminologii
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
zvládá pravidla sportovních her, ovládá základy
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
rozhodování při hře

Učivo
Organizace a bezpečnost, tělocvičné terminologie,
dopomoc, záchrana, ošetření zranění
Strečink, protahovací cvičení

Organizace a bezpečnost, tělocvičné terminologie,
dopomoc, záchrana, ošetření zranění
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
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7. ročník

organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

TV-9-3-02 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

chápe role družstva a jednání při hře v duchu fair play

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před a po
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního utkání
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními

zvládá a zlepšuje základní herní činnosti jednotlivce a

Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání

Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
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7. ročník

předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

kombinace a uplatňuje je ve hře

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci
spoluhráčů a učitele)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-02 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

účastní se školních sportovních akcí a soutěží

vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Sportovní akce a soutěže
Sportovní akce a soutěže

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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7. ročník

přespolní běh, cvičení v přírodě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů, významných sportovních událostí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
výběr a sestavení týmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách, smysl pro fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady různé pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích, dodržování pravidel
Sportovní hry
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná zásady bezpečnosti, hygieny, vnímá důležitost
pohybu pro zdraví

Učivo
Organizace a bezpečnost, tělocvičné terminologie,
dopomoc, záchrana, ošetření zranění
Strečink, protahovací cvičení

140

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Sportovní hry

8. ročník

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
používá tělovýchovnou a sportovní terminologii
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
zvládá pravidla sportovních her, ovládá základy
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
rozhodování při hře
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

TV-9-3-02 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

chápe role družstva a jednání při hře v duchu fair play

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před a po
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního utkání

Organizace a bezpečnost, tělocvičné terminologie,
dopomoc, záchrana, ošetření zranění
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání

Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
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8. ročník

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
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

zvládá a zlepšuje základní herní činnosti jednotlivce a
kombinace a uplatňuje je ve hře

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci
spoluhráčů a učitele)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními

účastní se školních sportovních akcí a soutěží, je

Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání

Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Sportovní akce a soutěže
Sportovní akce a soutěže
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
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-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

8. ročník
schopen samostatně zorganizovat a spolurozhodovat
školní turnaj nebo soutěž

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
přespolní běh, cvičení v přírodě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů, významných sportovních událostí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
výběr a sestavení týmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách, smysl pro fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady různé pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích, dodržování pravidel
Sportovní hry
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•

Kompetence k učení
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9. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná zásady bezpečnosti, hygieny, vnímá důležitost
pohybu pro zdraví

RVP výstupy
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-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
používá tělovýchovnou a sportovní terminologii
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
zvládá pravidla sportovních her, ovládá základy
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
rozhodování při hře
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní

chápe role družstva a jednání při hře v duchu fair play

Učivo
Organizace a bezpečnost, tělocvičné terminologie,
dopomoc, záchrana, ošetření zranění
Strečink, protahovací cvičení

Organizace a bezpečnost, tělocvičné terminologie,
dopomoc, záchrana, ošetření zranění
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
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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

vedení míče, střela, cvičná utkání

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před a po
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního utkání
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
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

zvládá a zlepšuje základní herní činnosti jednotlivce a
kombinace a uplatňuje je ve hře

Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání

Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
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TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci
spoluhráčů a učitele)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-02 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-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

účastní se školních sportovních akcí a soutěží, je
schopen samostatně zorganizovat a spolurozhodovat
školní turnaj nebo soutěž

nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Sportovní akce a soutěže
Sportovní akce a soutěže

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
přespolní běh, cvičení v přírodě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů, významných sportovních událostí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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výběr a sestavení týmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách, smysl pro fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady různé pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích, dodržování pravidel

5.6.2 Seminář z fyziky
Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
0
0
0
1
1
Volitelný
Volitelný
Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

4

Seminář z fyziky
Vzdělávací obor Seminář z fyziky umožňuje žákovi poznávat techniku, uvědomovat si užitečnosti
přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí dovednosti žáků: objektivně
a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i
písemně interpretovat. Osvojením si základních technických pojmů a zákonitostí vede žáky k porozumění
technickým aplikacím vyskytujících se v běžném životě i v technické či technologické praxi. Předmět
seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami moderních technologií, učí žáky rozlišovat příčiny dějů,
souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických
problémů. Výuka směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních technických pojmů a
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zákonitostí s využíváním jednoduchých pokusů. Předmět učí žáky řešit problémy a zdůvodňovat správné
jednání v praktických situacích.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Seminář z fyziky je vyučován v 6. až 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá převážně
předmětu (specifické informace o předmětu v učebně fyziky, v kmenových třídách, počítačové učebně i v okolí školy. Žáci mají k dispozici odborné knihy,
důležité pro jeho realizaci)
elektrotechnické stavebnice, odborné výukové stavebnice, pracovní listy, dataprojektor, počítače s
připojením k internetu a pomůcky kabinetu fyziky.
Učivo je rozděleno do pěti kapitol:
Látky a tělesa
Pohyb těles
Mechanické vlastnosti tekutin
Energie
Elektromagnetické a světelné děje
Mezipředmětové vztahy
• Fyzika

•

Informační a komunikační technologie
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky používat obecně užívané termíny, vyhledávat a třídit informace, shromažďovat a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
spojovat znalosti dalších přírodovědných předmětů
kompetence žáků
• s žáky experimentujeme, porovnáváme a hodnotíme výsledky
• snažíme se, aby žáci získané poznatky používali v praxi
Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky vnímat problémy, volit vhodné postupy řešení problémových situací, nespokojovat se s
jedním řešením, ale hledat ta nejvhodnější
• vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali a třídili informace k řešení problémů
• chceme po žácích, aby si uvědomovali zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a uměli obhájit svá
řešení i rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k tomu, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky v logickém sledu, výstižně a
souvisle
• chceme po žácích, aby uměli stručně a srozumitelně vyjádřit své myšlenky
• vyžadujeme po žácích, aby se vyjadřovali kultivovaně, vhodně reagovali na názory a myšlenky
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druhých a respektovali pravidla komunikace mezi sebou i dospělými
• učíme žáky obhájit své názory a správně komunikovat při společné práci
Kompetence sociální a personální:
• chceme po žácích, aby aktivně spolupracovali ve skupině a spoluvytvářeli pravidla práce ve skupině
i ve třídě
• učíme žáky respektovat a oceňovat zkušenosti i názory ostatních
• vedeme žáky k tomu, aby uměli nabídnout pomoc, požádat o pomoc a objektivně a sebekriticky
hodnotit výkony
Kompetence občanské:
• učíme žáky chovat se zodpovědně v krizových situacích, v situacích ohrožujících život a zdraví a v
rámci svých schopností poskytnout pomoc v krizové situaci
• vyžadujeme po žácích, aby naslouchali a respektovali názory druhého člověka
• vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a povinnosti
Kompetence pracovní:
• chceme po žácích, aby dodržovali pravidla při skupinové práci a zásady bezpečnosti práce
• učíme žáky využívat získané poznatky v praxi a šetrně zacházet s pomůckami
• vedeme žáky k tomu, aby pomocí získaných znalostí šetřili životní prostředí a chránili přírodu
Seminář z fyziky

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
získává a prohlubuje si praktické dovedností z učiva
probíraného v hodinách fyziky

Učivo
Fyzikální veličiny a způsoby jejich měření
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6. ročník

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
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
prohlubuje si základní poznatky o zpracování souboru
materiály a dodržuje technologickou kázeň
hodnot získaných při fyzikálních experimentech, teorie
chyb
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
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé

Síla, síla magnetická, Zákon akce a reakce, Zákon
setrvačnosti
Otáčivé účinky síly, páka, kladka, kladkostroj
Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův a Archimedův
zákon, hydraulická zařízení
Mechanické vlastnosti plynů, vztlaková síla působící na
tělesa v plynech, tlak plynu v uzavřené nádobě
(přetlak, podtlak)
Zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem
Lom světla

Fyzikální veličiny a způsoby jejich měření
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důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při

6. ročník

umí vyrobit jednoduchá měřící zařízení (rovnoramenné
váhy z PET lahví, různé typy přesýpacích hodin, hodiny
sluneční, jednoduchý teploměr a hustoměr)

Fyzikální veličiny a způsoby jejich měření

zvládne si sám vyrobit kuličkový výtah, model ruky,
kompas

Síla, síla magnetická, Zákon akce a reakce, Zákon
setrvačnosti
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6. ročník

úrazu
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
zvládne si sám vyrobit model kladky a kladkostroje
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
zvládne si sám vyrobit model hydraulického ramene,
materiály a dodržuje technologickou kázeň
vodní pumpy, vodní rakety, ponorky
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

Otáčivé účinky síly, páka, kladka, kladkostroj

Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův a Archimedův
zákon, hydraulická zařízení
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ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň

6. ročník

zvládne si sám vyrobit model letadla, padáku, rakety,
vznášedla

Mechanické vlastnosti plynů, vztlaková síla působící na
tělesa v plynech, tlak plynu v uzavřené nádobě
(přetlak, podtlak)

zvládne si sám vyrobit model krasohledu, dalekohledu,
fotoaparátu

Zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem
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ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami

6. ročník
Lom světla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
výroba funkčních modelů technických zařízení dle zadání učitele
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
volba vhodných postupů a materiálů pro výrobu funkčních modelů technických zařízení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci skupiny při výrobě funkčních modelů technických zařízení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
dovednost čtení v technických plánech
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
nalezení potřebných informací na internetu
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
získává a prohlubuje si praktické dovedností z učiva
probíraného v hodinách fyziky

Učivo
Fyzikální veličiny a způsoby jejich měření
Síla, síla magnetická, Zákon akce a reakce, Zákon
setrvačnosti
Otáčivé účinky síly, páka, kladka, kladkostroj
Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův a Archimedův
zákon, hydraulická zařízení
Mechanické vlastnosti plynů, vztlaková síla působící na
tělesa v plynech, tlak plynu v uzavřené nádobě
(přetlak, podtlak)
Zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem
Lom světla
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problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či

7. ročník

prohlubuje si základní poznatky o zpracování souboru
hodnot získaných při fyzikálních experimentech, teorie
chyb

Fyzikální veličiny a způsoby jejich měření

zvládne si sám vyrobit kuličkový výtah, model ruky,
kompas

Síla, síla magnetická, Zákon akce a reakce, Zákon
setrvačnosti

156

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Seminář z fyziky

7. ročník

předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
zvládne si sám vyrobit model kladky a kladkostroje
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
zvládne si sám vyrobit model hydraulického ramene,
materiály a dodržuje technologickou kázeň
vodní pumpy, vodní rakety, ponorky
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model

Otáčivé účinky síly, páka, kladka, kladkostroj

Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův a Archimedův
zákon, hydraulická zařízení
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F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

7. ročník

zvládne si sám vyrobit model letadla, padáku, rakety,
vznášedla

Mechanické vlastnosti plynů, vztlaková síla působící na
tělesa v plynech, tlak plynu v uzavřené nádobě
(přetlak, podtlak)

umí vyrobit jednoduchá měřící zařízení (rovnoramenné
váhy z PET lahví, různé typy přesýpacích hodin, hodiny
sluneční, jednoduchý teploměr a hustoměr)

Fyzikální veličiny a způsoby jejich měření
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7. ročník

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
zvládne si sám vyrobit model krasohledu, dalekohledu,
materiály a dodržuje technologickou kázeň
fotoaparátu
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při

Zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem
Lom světla
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7. ročník

analýze průchodu světla čočkami
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
nalezení potřebných informací na internetu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci skupiny při výrobě funkčních modelů technických zařízení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
výroba funkčních modelů technických zařízení dle zadání učitele
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
dovednost čtení v technických plánech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
volba vhodných postupů a materiálů pro výrobu funkčních modelů technických zařízení
Seminář z fyziky
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porozumí fyzikálním veličinám elektrického proudu a
napětí

Učivo
Elektrický proud, elektrické napětí
Paralelní a sériové zapojení
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8. ročník

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
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-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

161

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Seminář z fyziky

8. ročník

vysvětlí pojem příkonu a výkonu elektrického spotřebiče Výkon a příkon spotřebiče
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
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-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
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konkrétních problémů a úloh
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
změří napětí na zdroji i na spotřebiči
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
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-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením

Měření napětí a proudu
Měřící přístroje

Paralelní a sériové zapojení
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ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
změří velikost proudu procházejícího obvodem a zvolí
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
pro tato měření správný měřící přístroj
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky;

Měření napětí a proudu
Měřící přístroje

Paralelní a sériové zapojení
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diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální
zařízení
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
sestaví jednoduchý i rozvětvený el. obvod, odliší
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,

Paralelní a sériové zapojení
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jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
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-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
pozná polovodičovou diodu a tranzistor a objasní jejich
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
funkce
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
rozpozná elektrotechnické značky jednotlivých prvků
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních

Polovodičové součástky a jejich základní funkce

Polovodičové součástky a jejich základní funkce

166

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Seminář z fyziky

8. ročník

zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
podle předloženého schematu sestaví z připravených
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
komponentů požadovaný obvod
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
objasní princip činnosti robota
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
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
dokáže sestavit jednoduchý funkční celek a
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
naprogramovat jeho činnost
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a

Sestavení jednoduchého usměrňovače

Sestavení stabilizátoru napětí

Sestavení tranzistorového stmívače
Sestavení ladícího obvodu
Sestavení tranzistorového zesilovače
Seznámení s programem ROBO PRO

Práce s robotickou stavebnicí Fischertechnik

Seznámení s programem ROBO PRO

Práce s robotickou stavebnicí Fischertechnik
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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
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že získává a prohlubuje si praktické dovedností z učiva
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe probíraného v hodinách fyziky
působí
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

prohlubuje si základní poznatky o zpracování souboru
hodnot získaných při fyzikálních experimentech, teorie
chyb

Elektrický proud, elektrické napětí

Výkon a příkon spotřebiče

Měření napětí a proudu
Měřící přístroje
Paralelní a sériové zapojení
Polovodičové součástky a jejich základní funkce
Sestavení jednoduchého usměrňovače
Sestavení stabilizátoru napětí
Sestavení tranzistorového stmívače
Sestavení ladícího obvodu
Sestavení tranzistorového zesilovače
Měření napětí a proudu
Měřící přístroje
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

nalezení potřebných informací na internetu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci skupiny při výrobě funkčních modelů technických zařízení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
výroba funkčních modelů technických zařízení dle zadání učitele
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
dovednost čtení v technických plánech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
volba vhodných postupů a materiálů pro výrobu funkčních modelů technických zařízení
Seminář z fyziky
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porozumí fyzikálním veličinám elektrického proudu a
napětí

Učivo
Elektrický proud, elektrické napětí
Paralelní a sériové zapojení
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hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
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-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
vysvětlí pojem příkonu a výkonu elektrického spotřebiče Výkon a příkon spotřebiče
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materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
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-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
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F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
změří napětí na zdroji i na spotřebiči
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
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-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a

Měření napětí a proudu
Měřící přístroje

Paralelní a sériové zapojení
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bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
změří velikost proudu procházejícího obvodem a zvolí
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
pro tato měření správný měřící přístroj
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky;
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při

Měření napětí a proudu
Měřící přístroje

Paralelní a sériové zapojení
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provozu digitální techniky
ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální
zařízení
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
sestaví jednoduchý i rozvětvený el. obvod, odliší
materiály a dodržuje technologickou kázeň
zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model

Paralelní a sériové zapojení
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ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
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-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
pozná polovodičovou diodu a tranzistor a objasní jejich
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
funkce
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
rozpozná elektrotechnické značky jednotlivých prvků
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe

Polovodičové součástky a jejich základní funkce

Polovodičové součástky a jejich základní funkce

175

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Seminář z fyziky

9. ročník

pomohou provést danou experimentální práci
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
podle předloženého schematu sestaví z připravených
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
komponentů požadovaný obvod
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
objasní princip činnosti robota
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
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné
dokáže sestavit jednoduchý funkční celek a
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
naprogramovat jeho činnost
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a
výsledcích své experimentální práce a zformuluje v

Sestavení jednoduchého usměrňovače

Sestavení stabilizátoru napětí

Sestavení tranzistorového stmívače
Sestavení ladícího obvodu
Sestavení tranzistorového zesilovače
Seznámení s programem ROBO PRO

Práce s robotickou stavebnicí Fischertechnik

Seznámení s programem ROBO PRO

Práce s robotickou stavebnicí Fischertechnik
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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
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že získává a prohlubuje si praktické dovedností z učiva
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe probíraného v hodinách fyziky
působí
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

prohlubuje si základní poznatky o zpracování souboru
hodnot získaných při fyzikálních experimentech, teorie
chyb

Elektrický proud, elektrické napětí

Výkon a příkon spotřebiče

Měření napětí a proudu
Měřící přístroje
Paralelní a sériové zapojení
Polovodičové součástky a jejich základní funkce
Sestavení jednoduchého usměrňovače
Sestavení stabilizátoru napětí
Sestavení tranzistorového stmívače
Sestavení ladícího obvodu
Sestavení tranzistorového zesilovače
Měření napětí a proudu
Měřící přístroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

nalezení potřebných informací na internetu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci skupiny při výrobě funkčních modelů technických zařízení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
výroba funkčních modelů technických zařízení dle zadání učitele
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
dovednost čtení v technických plánech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
volba vhodných postupů a materiálů pro výrobu funkčních modelů technických zařízení

5.6.3 Domácnost
Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
0
0
0
1
1
Volitelný
Volitelný
Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

4

Domácnost
Vyučovací předmět Domácnost je charakterizován jako volitelný předmět pro 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník s
časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně.
Žáci získávají poznatky o vedení domácnosti, učí se rozvíjet a chránit zdraví, upevňují si hygienické,
stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, dodržování pravidel a BOZP, poskytnutí první
pomoci při úrazech v kuchyni.
Předmět motivuje žáky v tématech - Kuchyně a její vybavení, Potraviny a zásady správné výživy, Příprava
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Domácnost
předmětu (specifické informace o předmětu pokrmů, Úprava stolu a stolování, Aranžování, výzdoba a dekorace bytu, Pěstování pokojových a léčivých
důležité pro jeho realizaci)
rostlin, Základy ručních prací.
Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Pracovní oděv a pomůcky si nosí podle domluvy s vyučujícím
z domova.
Mezipředmětové vztahy
• Fyzika

•
•

Výchova ke zdraví
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky vyhledávat a třídit informace
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme žáky nalézat souvislosti mezi získanými poznatky a umět je využívat je v praktickém životě
kompetence žáků
• používáme odbornou terminologii
Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky rozpoznat problém
• vedeme žáky k vyhodnocení problému a hledání nejvhodnějšího řešení
• vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
• vybízíme žáky, aby sdělovali své nápady k řešení úkolů, problémů
• zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují a řeší zadané úkoly
• vedeme žáky k přiměřené reakci na názory druhých
Kompetence sociální a personální:
• umožňujeme žákům podílet se na tvorbě společných pravidel při práci, řídit se jim
• vybízíme žáky, aby sdělovali své nápady, vzájemně se povzbuzovali
• vedeme žáky k přiměřené reakci na názory druhých
• oceňujeme práci ostatních
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k tomu, aby naslouchali a respektovali názory druhých, uvědomovali si svá práva a
povinnosti
• sledujeme nové poznatky o zásadách zdravé výživy
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Domácnost

•

vedeme žáky zodpovědně se chovat v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka,
poskytnout pomoc druhým dle svých možností
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky, aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska pracovní funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých,
ochrany životního prostředí
• vedeme žáky věnovat svou pozornost k ovlivňování našeho životního stylu
• učíme žáky uplatňovat zásady domácí ekologie
Domácnost
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
má znalosti o výživě člověka a o potravě

Učivo
Zásady správné výživy
Režim dne - životospráva
Vhodná sestava jídelníčku
Režim dne - životospráva

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

má představu o předpisech a hygienických pravidlech

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

má zaveden receptář

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a

orientuje se v základním vybavení kuchyně

Vhodná sestava jídelníčku
Výběr, nákup a skladování potravin
Vhodná sestava jídelníčku
Kuchařské knihy
Základní vybavení kuchyně

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně

Základní vybavení kuchyně

umí nakupovat a skladovat potraviny
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6. ročník

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

obsluhuje kuchyňské spotřebiče

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

připraví samostatně pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

orientuje se v přípravě pokrmů

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

ovládá BOZP

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje

Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
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6. ročník

práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc i při úrazu v kuchyni

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

uklízí pracoviště v závěru každého praktického cvičení

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti

ovládá a dodržuje základní pravidla stolování a obsluhy
u stolu

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,

respektuje, ovládá a dodržuje pravidla společenského
chování

Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Úprava stolů, zásady stolování

Úprava stolů, zásady stolování

Základní pravidla obsluhy u stolu
Používání jednotlivých druhů příborů a jídelních
servisů
umí vkusně a esteticky upravit prostředí bytu dle období Aranžování, výzdoba, dekorace
( vánoce, velikonoce )
ovládá obsluhu u stolu

průběžně pečuje o pokojové rostliny
zhodnotí význam léčivých rostlin

Okrasné rostliny
Léčivé rostliny, koření

může pěstovat vybraný druh léčivé rostliny, koření,
bylinky
dokáže přišít knoflík, zašít vypáranou část oděvu

Léčivé rostliny, koření
Základy ručních prací
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nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu

6. ročník

zvládne základy vyšívání, háčkování a pletení

Základy ručních prací

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
příprava pokrmů, aranžování, výzdoba, dekorace, základy ručních prací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
příprava pokrmů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
úprava stolů, zásady stolování, aranžování, výzdoba, dekorace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kuchařské knihy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
okrasné rostliny, léčivé rostliny, koření
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
příprava pokrmů, aranžování, výzdoba, dekorace, základy ručních prací
Domácnost
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
má znalosti o výživě člověka a o potravě

Učivo
Zásady správné výživy
Režim dne - životospráva
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7. ročník

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

má představu o předpisech a hygienických pravidlech

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

má zaveden receptář

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

orientuje se v základním vybavení kuchyně

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

připraví samostatně pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

orientuje se v přípravě pokrmů

umí nakupovat a skladovat potraviny

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje kuchyňské spotřebiče

Vhodná sestava jídelníčku
Režim dne - životospráva
Vhodná sestava jídelníčku
Výběr, nákup a skladování potravin
Vhodná sestava jídelníčku
Kuchařské knihy
Základní vybavení kuchyně
Základní vybavení kuchyně
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
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7. ročník

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

ovládá BOZP

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc i při úrazu v kuchyni

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

uklízí pracoviště v závěru každého praktického cvičení

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve

ovládá a dodržuje základní pravidla stolování a obsluhy
u stolu

Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Úprava stolů, zásady stolování

respektuje, ovládá a dodržuje pravidla společenského
chování

Úprava stolů, zásady stolování

ovládá obsluhu u stolu

Základní pravidla obsluhy u stolu
Používání jednotlivých druhů příborů a jídelních
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7. ročník

společnosti

servisů

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu

umí vkusně a esteticky upravit prostředí bytu dle období Aranžování, výzdoba, dekorace
( vánoce, velikonoce )
průběžně pečuje o pokojové rostliny
zhodnotí význam léčivých rostlin

Okrasné rostliny
Léčivé rostliny, koření

může pěstovat vybraný druh léčivé rostliny, koření,
bylinky
dokáže přišít knoflík, zašít vypáranou část oděvu

Léčivé rostliny, koření

zvládne základy vyšívání, háčkování a pletení

Základy ručních prací

Základy ručních prací

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
okrasné rostliny, léčivé rostliny, koření
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kuchařské knihy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
úprava stolů, zásady stolování, aranžování, výzdoba, dekorace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
příprava pokrmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
příprava pokrmů, aranžování, výzdoba, dekorace, základy ručních prací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
příprava pokrmů, aranžování, výzdoba, dekorace, základy ručních prací
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
má znalosti o výživě člověka a o potravě

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

má představu o předpisech a hygienických pravidlech

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

má zaveden receptář

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

orientuje se v základním vybavení kuchyně

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

připraví samostatně pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

umí nakupovat a skladovat potraviny

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje kuchyňské spotřebiče

Učivo
Zásady správné výživy
Režim dne - životospráva
Vhodná sestava jídelníčku
Režim dne - životospráva
Vhodná sestava jídelníčku
Výběr, nákup a skladování potravin
Vhodná sestava jídelníčku
Kuchařské knihy
Základní vybavení kuchyně
Základní vybavení kuchyně
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
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8. ročník

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

orientuje se v přípravě pokrmů

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

ovládá BOZP

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc i při úrazu v kuchyni

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

uklízí pracoviště v závěru každého praktického cvičení

Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
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8. ročník

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti

ovládá a dodržuje základní pravidla stolování a obsluhy
u stolu
respektuje, ovládá a dodržuje pravidla společenského
chování

Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Úprava stolů, zásady stolování

Úprava stolů, zásady stolování

Základní pravidla obsluhy u stolu
Používání jednotlivých druhů příborů a jídelních
servisů
umí vkusně a esteticky upravit prostředí bytu dle období Aranžování, výzdoba, dekorace
( vánoce, velikonoce )
ovládá obsluhu u stolu

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu

průběžně pečuje o pokojové rostliny
zhodnotí význam léčivých rostlin

Okrasné rostliny
Léčivé rostliny, koření

může pěstovat vybraný druh léčivé rostliny, koření,
bylinky
dokáže přišít knoflík, zašít vypáranou část oděvu

Léčivé rostliny, koření

zvládne základy vyšívání, háčkování a pletení

Základy ručních prací

Základy ručních prací

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
okrasné rostliny, léčivé rostliny, koření
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kuchařské knihy
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
úprava stolů, zásady stolování, aranžování, výzdoba, dekorace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
příprava pokrmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
příprava pokrmů, aranžování, výzdoba, dekorace, základy ručních prací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
příprava pokrmů, aranžování, výzdoba, dekorace, základy ručních prací
Domácnost
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
má znalosti o výživě člověka a o potravě

Učivo
Zásady správné výživy
Režim dne - životospráva
Vhodná sestava jídelníčku
Režim dne - životospráva

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

má představu o předpisech a hygienických pravidlech

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

má zaveden receptář

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a

orientuje se v základním vybavení kuchyně

Vhodná sestava jídelníčku
Výběr, nákup a skladování potravin
Vhodná sestava jídelníčku
Kuchařské knihy
Základní vybavení kuchyně

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně

Základní vybavení kuchyně

umí nakupovat a skladovat potraviny
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bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

obsluhuje kuchyňské spotřebiče

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

připraví samostatně pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

orientuje se v přípravě pokrmů

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

ovládá BOZP

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje

Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny

191

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Domácnost

9. ročník

práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc i při úrazu v kuchyni

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

uklízí pracoviště v závěru každého praktického cvičení

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti

ovládá a dodržuje základní pravidla stolování a obsluhy
u stolu

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při

respektuje, ovládá a dodržuje pravidla společenského
chování

Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Příprava studených pokrmů ze zeleniny
Nepečené cukroví
Příprava pokrmů s ovocem
Příprava pokrmů z těstovin
Příprava pokrmů k slavnostnímu stolu (chuťovky)
Příprava toustů a obložené bagety
Příprava nápojů
Úprava stolů, zásady stolování

Úprava stolů, zásady stolování

Základní pravidla obsluhy u stolu
Používání jednotlivých druhů příborů a jídelních
servisů
umí vkusně a esteticky upravit prostředí bytu dle období Aranžování, výzdoba, dekorace
( vánoce, velikonoce )
ovládá obsluhu u stolu

průběžně pečuje o pokojové rostliny
zhodnotí význam léčivých rostlin

Okrasné rostliny
Léčivé rostliny, koření

může pěstovat vybraný druh léčivé rostliny, koření,
bylinky
dokáže přišít knoflík, zašít vypáranou část oděvu

Léčivé rostliny, koření
Základy ručních prací
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základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

zvládne základy vyšívání, háčkování a pletení

Základy ručních prací

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
okrasné rostliny, léčivé rostliny, koření
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kuchařské knihy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
úprava stolů, zásady stolování, aranžování, výzdoba, dekorace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
příprava pokrmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
příprava pokrmů, aranžování, výzdoba, dekorace, základy ručních prací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
příprava pokrmů, aranžování, výzdoba, dekorace, základy ručních prací

5.6.4 Informatika
Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
0
0
0
1
1
Volitelný
Volitelný

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

4
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Oblast

Informatika

Charakteristika předmětu

Žáci jsou v tomto volitelném předmětu rozšiřují své znalosti při zpracování textu a dokumentu, grafické
aplikace a prvky, tabulky, využití digitálních technologií a základy tvorby www stránek. Aktivně pracují
s internetem, třídí informace, chrání duševní vlastnictví své i ostatních.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět je realizován v 8. a 9. ročníku jako volitelný předmět Informatika jednou hodinou
předmětu (specifické informace o předmětu týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Předmět je realizován ve speciální počítačové učebně. Každý žák má k dispozici jeden počítač.
Učivo je rozděleno do kapitol:
Textový editor, klávesnice
Počítačová grafika
Animace
Úprava fotografií
Tabulkový procesor
Digitální technologie
Tvorba www stránek
Mezipředmětové vztahy
• Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky samostatně pracovat s počítačem, efektivně ho využívat k řešení úloh, k učení, k
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
dalšímu vzdělávání
kompetence žáků
• vedeme žáky k volbě správného programového prostředí pro řešení úkolů
• učíme žáky respektovat SW licenční podmínky
• uplatňujeme při práci základní estetická a typografická pravidla
• učíme žáky používat odbornou terminologii
• chceme po žácích, aby operovali se základními pojmy ICT
• vyhledáváme informace na internetu a pracujeme s nimi - třídíme je, vybíráme, porovnáváme,
propojujeme, upravujeme a následně je dokážeme efektivně využívat v běžném životě
• vedeme žáky k praci s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
• učíme žáky chápat klady a zápory internetu a respektovat pravidla bezpečnosti práce s internetem
Kompetence k řešení problémů:
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Informatika

•

seznamujeme žáky s negativy práce s počítačem, s novými problémy, které přináší zejména
internet
• vedeme žáky k řešení zadaného úkolu a projektu tvořivým přístupem
• vyvozujeme závěry, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budeme
často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
• zadané projekty dovedeme do konce a k praktickému uplatnění
Kompetence komunikativní:
• podporujeme u žáků používání moderních elektronických informačních a komunikačních
prostředků a technologie ke kvalitní a účinné komunikaci s ostatním světem
• vyjadřujeme se pomocí správné terminologie z oblasti ICT
• dodržujeme při komunikaci vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii,
náležitosti apod.)
Kompetence sociální a personální:
• při práci na projektech vedeme žáky v případě potřeby k poskytnutí pomoci nebo o ni požádat
• dokážeme ocenit a respektovat zkušenosti druhých lidí a čerpat z toho poučení
• učíme žáky formulovat svůj názor, vyslechnout a respektovat názory dalších členů skupiny
• vedeme žáky k hodnocení prací svých i ostatních
• při vzájemné komunikaci vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je
různě chápavý a zručný
Kompetence občanské:
• respektujeme pravidla (slušného chování, řád PC učebny)
• vyžadujeme šetrné zacházení s pracovními pomůckami
• vedeme žáky k odpovědnému a etickému přístupu k získaným zdrojům informací
• respektujeme odlišnost druhých lidí
• chápeme základní společenské normy, principy a zákony
• učíme žáky respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví
Kompetence pracovní:
• důsledně dodržujeme bezpečnost a správné zacházení s počítači a ostatními zařízeními v
počítačové učebně
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•
•

vedeme žáky k přizpůsobivosti pracovních podmínek, přizpůsobujeme tomu pracovní postupy
učíme žáky aplikovat získané znalosti do praxe, využívat své znalosti a dovednosti komplexně

Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ovládá zpracování textu na pokročilé úrovni

Učivo

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

ovládá základní pravidla estetická a typografická

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

orientuje se na klávesnici

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými

rozezná základní grafické formáty

Stylování dokumentu
Záhlaví, zápatí dokumentu
Hromadná korespondence
Obsah
Stylování dokumentu
Záhlaví, zápatí dokumentu
Hromadná korespondence
Obsah
Psaní všemi deseti
Stylování dokumentu
Záhlaví, zápatí dokumentu
Hromadná korespondence
Obsah
Psaní všemi deseti
Grafické formáty

vysvětlí rozdíl mezi bitmapovou a vektorovou grafikou

Grafické formáty
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editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

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

8. ročník

vytvoří jednoduché animace s užitím vlastních obrázků

Animace

vytváří složitější práce v bitmapových editorech

Bitmapové grafické editory

provádí základní úpravy fotografií

Práce s fotografiemi

vytvoří fotogalerii

Práce s fotografiemi

vytvoří a upraví tabulky s využitím funkcí

Rozšířené funkce tabulkového procesoru

z tabulek vytvoří kombinovaný graf

Kombinované grafy

porozumí struktuře www stránky

HTML - tvorba www stránek

použije základní elementy HTML k vytvoření stránky

HTML - tvorba www stránek

ovládá základní funkce digitální techniky

Digitální technika

propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

Digitální technologie

uživatelsky pracuje s mobilními technologiemi

Mobilní služby
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ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

8. ročník
chrání před poškozením a ošetřuje techniku

Digitální technika

dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla,
předpisy při práci s digitální technikou

Digitální technika

poskytne první pomoc při úrazu

Digitální technika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
HTML - tvorba www stránek, digitální technologie a technika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
stylování dokumentu, animace, práce s fotografiemi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
digitální technologie a technika, mobilní aplikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
HTML - tvorba www stránek, digitální technologie a technika
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

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

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ovládá zpracování textu na pokročilé úrovni

Učivo
Stylování dokumentu
Záhlaví, zápatí dokumentu
Hromadná korespondence
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ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

ovládá základní pravidla estetická a typografická

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

orientuje se na klávesnici

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými

rozezná základní grafické formáty

Obsah
Stylování dokumentu
Záhlaví, zápatí dokumentu
Hromadná korespondence
Obsah
Psaní všemi deseti
Stylování dokumentu
Záhlaví, zápatí dokumentu
Hromadná korespondence
Obsah
Psaní všemi deseti
Grafické formáty

vysvětlí rozdíl mezi bitmapovou a vektorovou grafikou

Grafické formáty

vytvoří jednoduché animace s užitím vlastních obrázků

Animace

vytváří složitější práce v bitmapových editorech

Bitmapové grafické editory

provádí základní úpravy fotografií

Práce s fotografiemi

vytvoří fotogalerii

Práce s fotografiemi

vytvoří a upraví tabulky s využitím funkcí

Rozšířené funkce tabulkového procesoru
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editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

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
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

z tabulek vytvoří kombinovaný graf

Kombinované grafy

porozumí struktuře www stránky

HTML - tvorba www stránek

použije základní elementy HTML k vytvoření www
stránky
ovládá základní funkce digitální techniky

HTML - tvorba www stránek

propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

Digitální technologie

uživatelsky pracuje s mobilními technologiemi

Mobilní služby

chrání před poškozením a ošetřuje techniku

Digitální technika

dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla,
předpisy při práci s digitální technikou

Digitální technika

poskytne první pomoc při úrazu

Digitální technika

Digitální technika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
digitální technologie a technika, mobilní aplikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
HTML - tvorba www stránek, digitální technologie a technika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
stylování dokumentu, animace, práce s fotografiemi
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
HTML - tvorba www stránek, digitální technologie a technika

5.6.5 Seminář a praktika z přír. předmětů
Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
0
0
0
1
1
Volitelný
Volitelný
Název předmětu
Oblast

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
1
Volitelný

4

Seminář a praktika z přír. předmětů

Charakteristika předmětu

Vzdělávací obor Seminář a praktika z přír. předmětů umožňuje žákovi poznávat svět kolem nás,
uvědomovat si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Předmět rozvíjí
dovednosti žáků: objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy,
vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Osvojením si základních přírodovědných a
technických pojmů a zákonitostí vede žáky k porozumění jejich aplikacím vyskytujících se v běžném životě.
Předmět umožňuje žákůmzdokonalovat se v oblasti ovládání techniky a aplikace znalostí získaných v
jednotlivých předmětech, učí žáky rozlišovat příčiny dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř.
ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Výuka směřuje k podchycení a
rozvíjení zájmu o poznávání s využíváním jednoduchých pokusů, často formou skupinové práce. Předmět
učí žáky řešit problémy a zdůvodňovat správné jednání v praktických situacích.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Seminář a praktika z přír. předmětů je vyučován v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka
předmětu (specifické informace o předmětu probíhá převážně v učebně chemie a fyziky i v okolí školy. Žáci mají k dispozici odborné knihy, odborné
důležité pro jeho realizaci)
výukové stavebnice, pracovní listy, dataprojektor, počítače s připojením k internetu a pomůcky kabinetu
chemie, fyziky a přírodopisu.
Mezipředmětové vztahy
• Přírodopis
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•
•

Chemie
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informace na základě jejich pochopení, propojení a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
systematizace, aby je efektivně využívali v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
kompetence žáků
• používáme odbornou terminologii
• umožňujeme žákům samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky
posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k samostatnému řešení problémů; k volbě vhodných způsobů řešení; k užívání
logických, matematických a empirických postupů při řešení problémů
• umožňujeme žákům prakticky ověřit správnost řešení problémů a aplikovat osvědčené postupy při
řešení obdobných nebo nových problémových situací, a tak sledovat vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• vedeme žáky ke kritickému myšlení, čtení s porozuměním, ke konání uvážlivých rozhodnutí, která
jsou schopni si obhájit a nést za ně odpovědnost
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu, vyjadřovat se kultivovaně
• věnujeme pozornost čtení s porozuměním
• učíme žáky diskutovat a obhajovat vhodnou formou své názory a zároveň naslouchat názorům
jiných
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k diskuzi a spolupráci ve skupině
• vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání a k sebekritice
Kompetence pracovní:
• učíme bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla a
plnit své povinnosti a závazky
• vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností, které získali v jednotlivých vzdělávacích oblastech
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, aby činili podložená rozhodnutí o dalším
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Seminář a praktika z přír. předmětů
vzdělávání a profesním zaměření

Seminář a praktika z přír. předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich

8. ročník

•
•
•
•
•

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

Učivo
Bezpečnostní pravidla

určí společné a rozdílné vlastnosti látek
pracuje bezpečně s vybranými a běžně dostupnými
látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí
nebezpečnost dostupných látek

Vlastnosti látek
Bezpečnostní pravidla

navrhne postup a prakticky provede oddělování složek
směsí, uvede příklady oddělování složek v praxi

Vlastnosti látek

používá pojem atom, Z, A, elektronegativita, chemická
vazba , molekula ve správných souvislostech
orientuje se v PSP

Vlastnosti látek

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí

Chemický děj

Vlastnosti látek
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využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

8. ročník
vyhodnotí tepelné zabarvení reakcí

Chemický děj

provede jev zvaný elektrolýza vody

Chemický děj

pracuje s vybranými indikátory pH

Vlastnosti látek

dokáže stanovit složení vzorku vody a půdy

Vlastnosti látek

dokáže výskyt některých vitamínů a sacharidů, bílkovin

Vlastnosti látek

chápe fungování fotosyntézy, dýchání...

Chemický děj

zvládne si sám vyrobit model krasohledu

Optika

změří vybrané fyzikální veličiny

Mechanika
Elektrika

změří velikost proudu procházejícího obvodem a zvolí
pro tato měření správný měřící přístroj

Elektrika
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8. ročník

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích

rozpozná elektrotechnické značky jednotlivých prvků

Elektrika

podle předloženého schematu sestaví z připravených
komponentů požadovaný obvod
dokáže sestavit jednoduchý funkční celek

Elektrika
Mechanika
Seznámení s jazykem ROBO PRO

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
rozdělení činností v týmu a vzájemná kooperace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
dovednost čtení v technických plánech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
výroba funkčních modelů technických zařízení dle návodu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
správné pochopení zadání, nalezení potřebných informací na internetu
Seminář a praktika z přír. předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

9. ročník

•
•
•
•
•

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

Bezpečnostní pravidla

určí společné a rozdílné vlastnosti látek

Vlastnosti látek

Učivo
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CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění

9. ročník
pracuje bezpečně s vybranými a běžně dostupnými
látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí
nebezpečnost dostupných látek

Bezpečnostní pravidla

navrhne postup a prakticky provede oddělování složek
směsí, uvede příklady oddělování složek v praxi

Vlastnosti látek

používá pojem atom, Z, A, elektronegativita, chemická
vazba , molekula ve správných souvislostech
orientuje se v PSP

Vlastnosti látek

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí

Chemický děj

vyhodnotí tepelné zabarvení reakcí

Chemický děj

provede jev zvaný elektrolýza vody

Chemický děj

pracuje s vybranými indikátory pH

Vlastnosti látek

dokáže stanovit složení vzorku vody a půdy

Vlastnosti látek

Vlastnosti látek
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9. ročník

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích

dokáže výskyt některých vitamínů a sacharidů, bílkovin

Vlastnosti látek

chápe fungování fotosyntézy, dýchání...

Chemický děj

zvládne si sám vyrobit model krasohledu

Optika

změří vybrané fyzikální veličiny

Mechanika
Elektrika

změří velikost proudu procházejícího obvodem a zvolí
pro tato měření správný měřící přístroj
rozpozná elektrotechnické značky jednotlivých prvků

Elektrika

podle předloženého schematu sestaví z připravených
komponentů požadovaný obvod
dokáže sestavit jednoduchý funkční celek

Elektrika

Elektrika

Mechanika
Seznámení s jazykem ROBO PRO

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
správné pochopení zadání, nalezení potřebných informací na internetu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
rozdělení činností v týmu a vzájemná kooperace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
výroba funkčních modelů technických zařízení dle návodu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
dovednost čtení v technických plánech
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5.7 Prvouka
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
2
Povinný

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

5

Prvouka

Člověk a jeho svět
Základem tohoto předmětu jsou prvotní zkušenosti, dovednosti a poznatky žáků, které získali při výchově
v rodině a v předškolním zařízení. V Prvouce se snažíme rozvíjet u žáků vnímání lidí, vztahů mezi nimi,
sledování okolí a přírodních jevů.
Žáci se seznamují s konkrétními nebo modelovými situacemi, které jsou nezbytné při osvojování některých
dovedností, způsobů jednání a rozhodování. U žáků se postupně vytváří ucelený obraz světa díky
pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vztahů a souvislostí.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace pro tento předmět v 1. třídě je jedna vyučovací hodina týdně. Pro 2. a 3. třídu je časová
předmětu (specifické informace o předmětu dotace dvě hodiny týdně. Celková dotace je tedy pět vyučovacích hodin. Výuka probíhá převážně
důležité pro jeho realizaci)
v kmenových třídách nebo počítačové učebně. K výuce žákům slouží učebnice, pracovní listy a sešity,
audiovizuální technika, počítače s připojením k internetu.
Učivo je rozděleno do pěti kapitol:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Člověk a jeho zdraví
Živá a neživá příroda
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy

•
•
•

Fyzika
Chemie
Zeměpis
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Název předmětu

Prvouka

•
•
•
•
•
•
•
•

Občanská výchova
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky hledat si vhodný způsob učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vybízíme žáky k vytvoření si pozitivního vztahu k učení
kompetence žáků
• vedeme žáky k práci s textem, vyhledávat a třídit informace, pojmenovávat a zařazovat věci do
souvislostí
Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky řešit problémové úlohy a hledat vhodné způsoby řešení
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k rozvoji verbální i neverbální komunikaci (se spolužáky, učitelem a dalšími dospělými
osobami)
• učíme žáky naslouchat a respektovat názory druhých
• vybízíme žáky diskutovat, využívat informační a komunikační zdroje
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduchém samostatném i týmovém experimentování
• umožňujeme žákům spolupracovat ve třídě, pomáhat si při učení, snažit se utvářet dobré
mezilidské vztahy
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k dobrému vztahu k přírodě i kulturním výtvorům
• umožňujeme žákům vnímat své vlastní prožitky
• učíme je respektovat daná pravidla
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Název předmětu

Prvouka
Kompetence pracovní:
• umožňujeme žákům poznávat vše, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by v budoucnu mohli uspět
• vybízíme je aktivně se zapojit do předmětu
Prvouka

Výchovné a vzdělávací strategie

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

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
dojde bezpečně a nejkratší cestou do školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého orientuje se ve škole
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého poukáže na místa, kde může docházet k úrazům
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, charakterizuje rozdělení rolí v rodině
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů v rodině
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i

Učivo
Jsem školák
Okolí školy
Cesta do školy
Okolí školy
Cesta do školy
Cesta do školy

Moje rodina

Moje rodina
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Prvouka

1. ročník

nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, orientuje se rámcově v profesi svých rodičů
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, uplatňuje vhodné chování ve škole
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

Moje rodina

Ve třídě
O přestávce

snaží se řešit spory nenásilným způsobem, poukáže na
nevhodné chování

Ve třídě

rozlišuje různé pracovní činnosti

Práce a volný čas

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

Člověk mezi lidmi

pojmenuje názvy dnů, měsíců, ročních období a jejich
sled

Kalendář, roční období

dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu

Člověk a zdraví

orientuje se v etapách lidského života(dětství,
dospělost, stáří)

Lidé a čas

pozdraví, přivítá se se známou osobou, rozloučí se

Pravidla slušnosti
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Prvouka

1. ročník

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-5-01 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
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

orientuje se ve světě techniky

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,

svěří se rodičům, učiteli s případy ohrožování,
šikanování

Člověk mezi lidmi

popíše proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích Proměny přírody
uplatňuje základní návyky osobní hygieny a pravidelně
je řadí do denního režimu

Člověk a zdraví

chápe rozdíl mezi úrazem a nemocí

Člověk a zdraví

zná důležitá telefonní čísla a dokáže přivolat pomoc

Dopravní výchova

zná bezpečnou cestu do školy a ze školy

Jsem školák
Okolí školy
Cesta do školy
Člověk mezi lidmi

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
pomáhá chránit přírodu

Ochrana člověka za mimořádných událostí

ví, že existují lidé, kteří jsou schopni ublížit

Člověk mezi lidmi

Život v přírodě, ochrana přírody
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Prvouka

1. ročník

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
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana prostředí, Den Země
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
individuální odlišností v kolektivu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
individuální odlišností národnostních menšin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
denní režim
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
rodina, škola
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
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Prvouka

2. ročník

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého dopraví se bezpečně a nejkratší cestou do školy a zpět
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

Jsem školák
Cesta do školy

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

Jsem školák
Cesta do školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého orientuje se v obci
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
popíše základní činnosti člověka v krajině a jejich vliv na
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
životní prostředí
hodnoty a rozmanitost

Cesta do školy

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem

charakterizuje rozdělení rolí v rodině

Moje rodina

rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy

Moje rodina

uplatňuje pravidla slušného chování

Člověk

řeší spory nenásilných způsobem

Člověk

Náš domov

Cesta do školy
Náš domov
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Prvouka
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

2. ročník

poukáže na nevhodné chování, dokáže o něm
diskutovat

O přestávce

zná a chápe nejrozšířenější činnosti lidí

Práce a volný čas

rozliší různé pracovní činností

Práce a volný čas

procvičuje základy společenského chování

Soužití lidí

orientuje se v čase

Lidé a čas
Kalendářní rok

určuje čas podle hodin a kalendáře

Kalendářní rok

pojmenovává názvy dnů, měsíců, ročních období

Kalendářní rok

dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu a
jejich vhodnou délku

Kalendářní rok

popisuje proměny přírody během roku

Kalendářní rok

Proměny přírody
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ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
svěřuje se rodičům, učitelům
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

Člověk
Soužití lidí

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-3-5-02 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-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,

přivolává pomoc policie, záchranářů, hasičů

Dopravní výchova

poznává některé dopravní značky

Dopravní výchova

zná cestu ke škole, okolí školy a dopravní situaci

Dopravní výchova

osvojuje si způsoby bezpečného chování při různých
činnostech

Dopravní výchova

reaguje okamžitě na pokyny učitele

Ochrana člověka za mimořádných událostí

ví, že existují lidé, kteří jsou schopni ublížit

Člověk
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2. ročník

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-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a pojmenovává části lidského těla, pečuje o své zdraví
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Nemoc a úraz
Lidské tělo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
proměny přírody, Den Země
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
denní režim
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
škola, bydliště
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
třídní kolektiv
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
sebepoznání a sebeovládání
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•

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

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého při cestě ze školy a do školy se chová podle pravidel
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná silničního provozu pro chodce a cyklisty
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
zná nejdůležitější telefonní čísla – záchranka, hasiči,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
policie
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
napíše adresu, telefon bydliště a ví, že není vhodné toto
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
sdělovat cizím lidem
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
orientuje se v okolí školy, bydliště
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i

Učivo
Cesta do školy

Cesta do školy

Naše obec, město

Škola
Naše obec, město

orientuje se v plánu města

Naše obec, město

určuje základní a vedlejší světové strany

Naše obec, město

rozlišuje základní a širší příbuzenské vztahy

Rodina

pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny

Rodina
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ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či

3. ročník
chápe podobnost i odlišnost lidí/barva pleti, původ,
psychika/

Škola- vztahy mezi spolužáky

respektuje odlišné zájmy a názory jiných , jejich
soukromí

Škola- vztahy mezi spolužáky

řeší adekvátně konfliktní situace

Škola- vztahy mezi spolužáky

orientuje se v profesi svých rodičů a sourozenců

Rodina
Práce a volný čas
Orientace v čase a časový řád

orientuje se v čase podle hodin a kalendáře

chápe čas jako fyzikální veličinu– hodina, minuta,
sekunda

Orientace v čase a časový řád

seznámí se s historií města

Jak žili lidé dříve

seznámí se s některými pověstmi spojené s obcí

Jak žili lidé dříve

seznámí se s některými lidovými zvyky a tradicemi svých Jak žili lidé dříve
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historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-4-02 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

předků

seznámí se se zajímavostmi zemí, ze kterých pochází
další žáci třídy

Škola- vztahy mezi spolužáky

chápe rozmanitost přírody, přírodní děje,jevy a
zákonitosti

Rovnováha v přírodě

dokáže uvést příklady z živé a neživé přírody

Neživá a živá příroda
Rovnováha v přírodě

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

pozoruje a porovnává vlastnosti vody, vzduchu, půdy

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

pozná zástupce rostlin a živočichů vyskytujících se v
okolí i v jiných oblastech

Neživá a živá příroda
Rozmanitost života v přírodě
Látky a jejich vlastnosti
Zkoumáme v přírodě
Rovnováha v přírodě

provádí elementární pokusy s různými látkami

Látky a jejich vlastnosti
Zkoumáme v přírodě

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

popíše vlastnosti některých látek a jejich změnu na
základě pozorování a pokusů

Látky a jejich vlastnosti
Zkoumáme v přírodě

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

používá jednoduché měřící
pomůcky/teploměr,odměrky,váhy/

Látky a jejich vlastnosti
Zkoumáme v přírodě
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ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-01 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-3-5-01 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-3-5-01 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
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

3. ročník
vypěstuje nenáročnou rostlinu

Zkoumáme v přírodě

uplatňuje základní návyky osobní hygieny

Pečujeme o své zdraví

popíše jednotlivé části lid.těla

Lidské tělo a jeho stavba

používá pojmy „zdravá výživa a zdravý životní styl“ a
chápe je

Pečujeme o své zdraví

dokáže sestavit zdravý jídelníček

Pečujeme o své zdraví

neužívá bez vědomí lékařů, rodičů léky a jiné návykové
látky, chápe jejich nebezpečí

Bezpečné chování a ochrana svého zdraví

rozpozná příznaky běžných nemocí

Pečujeme o své zdraví

dokáže poskytnout první pomoc při drobném poranění a Bezpečně do školy
krvácení
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ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-5-02 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-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

neubližuje mladším a slabším spolužákům /šikana,
zastrašování, týrání, apod./

Škola- vztahy mezi spolužáky

řídí se pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty

Co potřebuje znát chodec a cyklista

dokáže rozlišit dopravní značky dodržuje zásady o
vybavení jízdního kola

Co potřebuje znát chodec a cyklista

získává základní informace o naší vlasti

Naše vlast
Domov

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle

rozlišuje části rostlin, hub a živočichů

Rostliny, houby, živočichové

odmítá komunikaci s cizími, ví, že existují lidé, kteří jsou Bezpečně do školy
schopni mu ublížit

dokáže přivolat pomoc pro sebe a jiné

Bezpečně do školy

v případě mimořádných situací se řídí pokyny dospělých Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací
/rodičů, učitelů/
použije improvizované prostředky ochrany obyvatelstva Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací
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Prvouka

3. ročník

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

poznává základní zástupce rostlin, hub a živočichů

Rostliny, houby, živočichové

dbá na ochranu přírody

Ochrana přírody

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana přírody
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
třídní kolektiv
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
sebepoznání a sebeovládání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
obec/město, vlast
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
společenstva- les, louka, pole, rybník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
volby

223

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)

5.8 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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

8. ročník
0

9. ročník
0

3

Přírodověda

Člověk a jeho svět
Předmět staví na základních znalostech, které žáci získali v Prvouce a dalších předmětech (Matematice,
Českém jazyce a literatuře) v 1. – 3. ročníku. Připravuje žáky na výuku Přírodopisu, Chemie a Fyziky na
druhém stupni.
Součástí předmětu je část zabývající se obecnými pojmy, jejich porozumění a aplikací. Další část předmětu
je založena na praktických činnostech – pozorování, pokusech. Podmínkou úspěšného vzdělávání
v přírodovědě je vlastní prožitek žáků, vycházející z konkrétních nebo modelových situací.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je vyučován jednu hodinu týdně ve čtvrtém ročníku a dvě hodiny týdně v pátém ročníku. Výuka
předmětu (specifické informace o předmětu probíhá v kmenové třídě, případně v terénu, počítačové učebně. Žáci mají k dispozici učebnice, pracovní
důležité pro jeho realizaci)
listy a sešity, encyklopedie, internet a demonstrační pomůcky.
Učivo je rozděleno do dvou okruhů:
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•
•

Fyzika
Chemie
Anglický jazyk
Výtvarná výchova
Informační a komunikační technologie
Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
224

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Název předmětu

Přírodověda

•

Vlastivěda
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• umožňujeme žákům najít vhodný způsob a metodu učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vybízíme žáky k vytvoření si pozitivního vztahu k učení o přírodě a člověku
kompetence žáků
• učíme žáky vyhledávat a třídit informace, pracovat s textem
• umožňujeme pozorovat, experimentovat, porovnávat získané výsledky
Kompetence k řešení problémů:
• snažíme se rozpoznat a pochopit problém
• umožňujeme žákům naplánovat řešení problému, samostatně řešit problém vhodným způsobem
• vybízíme žáky objevovat různé varianty a způsoby řešení problémů
• umožňujeme žákům obhájit své rozhodnutí, zhodnotit výsledky svých činů
Kompetence komunikativní:
• učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky
• snažíme se naslouchat druhým, účinně se zapojit do diskuse
• umožňujeme žákům využívat informační a komunikační prostředky
• používáme a rozšiřujeme slovní zásobu v osvojovaných tématech, užíváme správnou terminologii
Kompetence sociální a personální:
• učíme žáky spolupracovat ve skupině
• vybízíme žáky, aby se podíleli na utváření společných pravidel a řídili se jimi
• snažíme se chovat ohleduplně a s úctou, pomáhat druhým a požádat o pomoc
• vedeme žáky, aby respektovali názory druhých
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k uvědomění si práv a povinností ve škole i mimo ni
• snažíme se chovat zodpovědně v krizových situacích, poskytnout pomoc podle svých možností
• učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
Kompetence pracovní:
• učíme žáky dodržovat pravidla bezpečnosti při praktických

225

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Název předmětu

Přírodověda

•
•

činnostech
vybízíme žáky, aby chránili své zdraví, naše životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty
umožňujeme využívat získané znalosti a dovednosti

Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
správně pojmenuje domov v němž žije
se orientuje v místě svého bydliště

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle mapy a světových stran
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

Učivo
Domov
Naše blízké okolí
Domov
Naše blízké okolí
Světové strany
Práce s mapou

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, dodržuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Světové strany
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
Práce s mapou
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, rozlišuje základní zeměpisné pojmy
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, se orientuje s v mapě ČR a Evropy a ostat. kontinentů

Evropa a svět

Evropa a svět
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Přírodověda
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla

4. ročník

stručně charakterizuje jednotlivé oblasti podle mapy –
povrch, poloha, hospodářství….

Regiony ČR

vyhledá na mapě významná města a řeky a seznámí se s Regiony ČR
průmyslem a zemědělstvím v jednotlivých oblastech

dokáže písemnou i ústní formou předat své zážitky,
zkušenosti a zajímavosti z cestování po ČR i z jiných
zemích

Regiony ČR
Evropa a svět

se orientuje v základních státoprávních pojmech a osvojí Naše vlast
si je
uplatňuje pravidla slušného chování

Mezilidské vztahy, chování lidí

procvičuje a upevňuje základy společenského chování

Mezilidské vztahy, chování lidí
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Přírodověda
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

4. ročník

poukáže na nevhodné chování, dokáže o něm
diskutovat a řeší ho

Právo a spravedlnost

sleduje a upozorní na chování a jednání ve svém okolí,
které se neslučuje a porušuje základní lidská práva a
principy demokracie
se učí orientovat v různých formách vlastnictví

Soužití lidí

chápe hodnotu peněz a běžně je používá

Vlastnictví

chápe základní globální problémy, hovoří o nich a snaží
se navrhnout možnosti zlepšení životního prostředí

Základní globální problémy

určuje čas a dějiny jako časový sled událostí

Lidé a čas, orientace v čase
Báje, mýty a pověsti

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

pracuje s kalendářem

Lidé a čas, orientace v čase
Báje, mýty a pověsti

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

se orientuje v letopočtech

Lidé a čas, orientace v čase
Báje, mýty a pověsti

Vlastnictví
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Přírodověda

4. ročník

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

charakterizuje proměny způsobu života, bydlení, denní
potřeby, průběhu lidského života

Lidé a čas, orientace v čase

pozná osobnosti a obory zkoumající minulost

Lidé a čas, orientace v čase

zná významná místa a kulturní památky Prahy

Lidé a čas, orientace v čase

vypráví některé regionální pověsti

Báje, mýty a pověsti

pojmenuje některé postavy ze Starých pověstí českých

Báje, mýty a pověsti

pracuje s časovými údaji

Lidé a čas, orientace v čase

využívá zjištěné údaje k pochopení vztahů mezi ději a
Lidé a čas, orientace v čase
jevy
se dokáže orientovat ve státních svátcích a významných Lidé a čas, orientace v čase
dnech
Živá a neživá příroda
rozlišuje živou a neživou přírodu
Rostliny, houby, živočichové

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a chápe propojenost živé a neživé přírody a její rovnováhy Živá a neživá příroda
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
Látky a jejich vlastnosti
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
Rovnováha v přírodě
člověka
Rostliny, houby, živočichové
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků určuje čas podle hodin a kalendáře
Lidé a čas, orientace v čase
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
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Přírodověda

4. ročník

času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit

rozeznává střídání ročních období, den a noc

Lidé a čas, orientace v čase

porovnává životní potřeby a projevy života organismů

Rostliny, houby, živočichové

sleduje průběh a způsob jejich života,výživu, stavbu těla, Rostliny, houby, živočichové
jejich význam v přírodě a pro člověka

dokáže rozpoznat nebezpečí a ohrožení návykovými
látkami

Osobní bezpečí
Návykové látky a zdraví
Péče o zdraví

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit

zvládá základy první pomoci

Osobní bezpečí
Návykové látky a zdraví
Péče o zdraví

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit

dokáže přivolat lékařskou pomoc

Osobní bezpečí
Péče o zdraví

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
skupinová práce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
odpovědnost, ohleduplnost, ochota pomáhat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ochrana přírody
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Přírodověda

4. ročník

média jako zdroj informací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
objevovat různé varianty a způsoby řešení problémů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ekosystémy- les, louka, pole, vodní zdroje
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého určuje polohu místní krajiny a oblasti vzhledem k vyšším Domov
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná státním cílům, EU a světu
Obec, město, místní krajina
nebezpečí v nejbližším okolí
Okolní krajina
Mapy obecně zeměpisné a tematické
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého pracuje s turistickými mapami místní krajiny, orientuje Domov
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná je na základě určení světových stran
Obec, město, místní krajina
nebezpečí v nejbližším okolí
Okolní krajina
Mapy obecně zeměpisné a tematické
Obec, město, místní krajina
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého popisuje a dodržuje zásady bezpečného pohybu při
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná pobytu v přírodě
Okolní krajina
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

určuje a lokalizuje na mapě sousední státy ČR a stručně Evropa a svět
je charakterizuje podle mapy
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ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla

5. ročník
vyhledává na mapě světadíly a oceány

Evropa a svět

používá náčrty

Evropa a svět

rozlišuje plány od map

Evropa a svět

Evropa a svět
s pomocí vhodných map charakterizuje zeměpisné a
přírodní prvky regionů, oblastí a významných míst, jejich
průmysl, hospodářství, surovinové zdroje
Regiony ČR

popisuje současný stav životního prostředí, uvádí a
lokalizuje na mapě nejvýznamnější chráněné oblasti ČR

Evropa a svět

vyjmenovává a popisuje státní symboly ČR

Naše vlast

používá s porozuměním základní státoprávní pojmy:
stát, prezident, parlament, vláda, volby, demokracie

Naše vlast

chápe význam dobrého soužití pro vytváření mravních
zásad a pravidel chování mezi lidmi

Rodina
Soužití lidí
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5. ročník

pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
porozumí skutečnosti, že složení sociálních skupin se
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla během života může měnit (rodina, třída) a snaží se ji
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v respektovat
obci (městě)

Rodina
Soužití lidí

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí orientuje se v různých hlediscích odlišností mezi lidmi
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, chová se asertivně, umí ustoupit a řešit situace
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

Chování lidí

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

uvědomuje si základní práva a povinnosti a uvědomuje
si, že jejich naplnění přispívá k dobrým vztahům

Soužití lidí
Chování lidí

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

orientuje se ve vztazích mezi lidmi a chápe, že přátelství Soužití lidí
je založeno na důvěře, pomoci, společných zájmech a
Chování lidí
umění odpouštět

Soužití lidí
Chování lidí

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
respektuje vlastnictví a dodržuje v tomto směru základní Právo a spravedlnost
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
pravidla
Vlastnictví
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
realizuje drobný nákup a platbu
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

Právo a spravedlnost
Vlastnictví

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce

Základní globální problémy:

uplatňuje podle svých možností zásady ochrany
společenského a životního prostředí
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(města)
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

5. ročník
zajímá se o základní globální problémy, seznamuje se se Základní globální problémy:
způsoby jejich řešení, uvědomuje si svou současnou i
budoucí roli v těchto aktivitách a podle svých možností
je realizuje
časově zařazuje základní etapy vývoje lidské společnosti Orientace v čase a časový řád

chápe vztahy mezi ději a mezi jevy v historii společnosti Orientace v čase a časový řád

využívá dostupné informační zdroje pro pochopení
minulosti

Orientace v čase a časový řád

čerpá informace o chráněných částech přírody a
kulturních památkách

Regionální památky

charakterizuje svými slovy hlavní reálie základních etap
vývoje společnosti

Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě

na základě využití regionálních specifik vyjádří rozdíl
mezi pověstí a historickou skutečností

Báje, mýty a pověsti

čerpá informace o způsobu života a práci předků v
minulosti a současnosti

Báje, mýty a pověsti

jmenuje významné dny a státní svátky, vysvětluje svými Naše vlast
slovy jejich význam v historických souvislostech
Neživá příroda
vysvětluje význam energie pro život a nutnost šetření
energií aplikuje na ekologický princip
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
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ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se

5. ročník
vysvětluje význam Slunce pro život na Zemi a popisuje
postavení Země ve vesmíru

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
Vesmír a Země

uvádí důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem
Slunce na život a jeho rytmus

Vesmír a Země

uvádí příklady organismů v různých oblastech na Zemi

Vesmír a Země

uvádí některé příčiny přizpůsobení organismů vnějším
podmínkám

Rostliny, houby a živočichové

třídí organismy podle znaků, rozlišuje rostliny na
výtrusné a semenné, živočichy na bezobratlé a
obratlovce a svá určení zdůvodňuje

Rostliny, houby a živočichové

určuje některé zástupce bezobratlých a obratlovců

Rostliny, houby a živočichové

uvádí příklady zásad ochrany životního prostředí a
uplatňuje je v praktickém životě

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
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5. ročník

účinně chránit
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku
ČJS-5-5-03 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-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

popisuje základní stavbu a funkce těla člověka a jeho
soustav

Lidské tělo

orientuje se v otázkách vývoje dítěte před narozením a Lidské tělo
při jeho příchodu na svět
uvědomuje si změny probíhající v těle dívek a chlapců v Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
období puberty a chápe změny v jejich chování

vhodně naplňuje svůj denní režim

Péče o zdraví

rozpoznává nebezpečí, uvědomuje si, že má právo na
bezpečí a uvědomuje si nutnost svěřit se důvěryhodné
dospělé osobě, účelně se chová v případě osobního
ohrožení

Osobní bezpečí, nebezpečí
Situace hromadného ohrožení

uvědomuje si škodlivé účinky návykových látek a že
jejich zneužívání ohrožuje bezpečnost v dopravě
chrání své zdraví dodržováním základních hygienických
zásad, řídí se některými zdravotně preventivními
opatřeními a uplatňuje zdravý způsob života
poskytuje první pomoc u lehčích poranění a ovládá
základní obvazovou techniku
provádí jednoduchý pokus a záznam

Návykové látky a zdraví
Péče o zdraví

První pomoc
Jednoduché stroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ochrana přírody
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
média jako zdroj informací
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
objevovat různé varianty a způsoby řešení problémů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
odpovědnost, ohleduplnost, ochota pomáhat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k přírodě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
tvorba referátů, prezentací, projektů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
skupinová práce

5.9 Vlastivěda
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Vlastivěda
Člověk a jeho svět
Předmět navazuje na základní znalosti, které žáci získali v Prvouce v 1. – 3. ročníku. Připravuje žáky na
výuku Zeměpisu a Dějepisu na druhém stupni.
Vlastivěda je založena na aktivní činnosti žáků, při které využívají zkušenosti a poznatky z běžného života
v rodině, ve škole, v obci a jejím okolí. Promítá se do dalších předmětů jako Český jazyk a literatura, sloh,
výchovy – hudební, výtvarná.
Předmět je vyučován dvě hodiny týdně ve čtvrtém i pátém ročníku. Výuka je realizována převážně
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Vlastivěda
předmětu (specifické informace o předmětu v kmenových třídách, dále v terénu a počítačové učebně. Žáci pracují s učebnicemi, encyklopediemi, atlasy,
důležité pro jeho realizaci)
pracovními listy, mapami a internetem.
Učivo je rozděleno do tří okruhů:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•

Zeměpis
Český jazyk a literatura
Prvouka
Výtvarná výchova
Přírodověda
Matematika
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• umožňujeme žákům najít vhodný způsob a metodu učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vybízíme žáky k vytvoření si pozitivního vztahu k učení o Zemi, vlasti a společnosti
kompetence žáků
• učíme žáky vyhledávat a třídit informace, pracovat s textem
• snažíme se propojovat poznatky z různých vzdělávacích oblastí
Kompetence k řešení problémů:
• snažíme se rozpoznat a pochopit problém
• umožňujeme žákům objevovat různé varianty a způsoby řešení problémů
• vybízíme žáky, aby obhájili své rozhodnutí, zhodnotili výsledky svých činů
Kompetence komunikativní:
• učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu
• snažíme se vyjadřovat výstižně a souvisle
• vedeme žáky, aby dokázali naslouchat druhým a účinně se zapojili do diskuse
• umožňujeme žákům využívat informační a komunikační prostředky
• používáme a rozšiřujeme slovní zásobu a správnou terminologii v osvojovaných tématech
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Název předmětu

Vlastivěda
Kompetence sociální a personální:
• učíme žáky spolupracovat ve skupině
• podílíme se na utváření společných pravidel, snažíme se jimi řídit
• usilujeme se chovat ohleduplně a s úctou, pomáhat druhým a požádat o pomoc
• snažíme se respektovat názory druhých
Kompetence občanské:
• umožňujeme žákům uvědomovat si práva a povinnosti ve škole i mimo ni
• vybízíme žáky, aby respektovali a chránili naše tradice, kulturní a historické dědictví
Kompetence pracovní:
• učíme žáky, aby chránili své zdraví, naše životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty
• umožňujeme žákům využívat získané znalosti a dovednosti
Vlastivěda

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
správně pojmenuje domov v němž žije
se orientuje v místě svého bydliště

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle mapy a světových stran
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad

Učivo
Domov
Naše blízké okolí
Domov
Naše blízké okolí
Světové strany
Práce s mapou
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Vlastivěda

4. ročník

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

Evropa a svět

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, dodržuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Světové strany
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
Práce s mapou
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
Evropa a svět
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, rozlišuje základní zeměpisné pojmy
Světové strany
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
Práce s mapou
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
Evropa a svět
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, se orientuje s v mapě ČR a Evropy a ostat. kontinentů
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

Světové strany

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

stručně charakterizuje jednotlivé oblasti podle mapy –
povrch, poloha, hospodářství….

Regiony ČR

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a

se orientuje v základních státoprávních pojmech a osvojí Naše vlast

Práce s mapou
Evropa a svět

vyhledá na mapě významná města a řeky a seznámí se s Regiony ČR
průmyslem a zemědělstvím v jednotlivých oblastech

dokáže písemnou i ústní formou předat své zážitky,
zkušenosti a zajímavosti z cestování po ČR i z jiných
zemích

Regiony ČR
Evropa a svět
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Vlastivěda
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

4. ročník
si je
uplatňuje pravidla slušného chování

Mezilidské vztahy, chování lidí

procvičuje a upevňuje základy společenského chování

Mezilidské vztahy, chování lidí

poukáže na nevhodné chování, dokáže o něm
diskutovat a řeší ho

Právo a spravedlnost
Soužití lidí

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

sleduje a upozorní na chování a jednání ve svém okolí,
které se neslučuje a porušuje základní lidská práva a
principy demokracie

Právo a spravedlnost
Soužití lidí

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá

se učí orientovat v různých formách vlastnictví

Vlastnictví

chápe hodnotu peněz a běžně je používá

Vlastnictví

chápe základní globální problémy, hovoří o nich a snaží
se navrhnout možnosti zlepšení životního prostředí

Základní globální problémy

určuje čas a dějiny jako časový sled událostí

Lidé a čas, orientace v čase
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Vlastivěda

4. ročník

zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

Báje, mýty a pověsti

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

pracuje s kalendářem

Lidé a čas, orientace v čase
Báje, mýty a pověsti

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

se orientuje v letopočtech

Lidé a čas, orientace v čase
Báje, mýty a pověsti

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

charakterizuje proměny způsobu života, bydlení, denní
potřeby, průběhu lidského života

Lidé a čas, orientace v čase
Báje, mýty a pověsti

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

pozná osobnosti a obory zkoumající minulost

Lidé a čas, orientace v čase
Báje, mýty a pověsti

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se zná významná místa a kulturní památky Prahy
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách vypráví některé regionální pověsti
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
pojmenuje některé postavy ze Starých pověstí českých
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

Lidé a čas, orientace v čase

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

pracuje s časovými údaji

Lidé a čas, orientace v čase
Báje, mýty a pověsti

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází

využívá zjištěné údaje k pochopení vztahů mezi ději a
Lidé a čas, orientace v čase
jevy
se dokáže orientovat ve státních svátcích a významných Lidé a čas, orientace v čase
dnech
Živá a neživá příroda
rozlišuje živou a neživou přírodu
Látky a jejich vlastnosti

Báje, mýty a pověsti

Lidé a čas, orientace v čase
Báje, mýty a pověsti

242

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Vlastivěda

4. ročník

souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Rovnováha v přírodě
Rostliny, houby, živočichové
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a chápe propojenost živé a neživé přírody a její rovnováhy Živá a neživá příroda
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
Látky a jejich vlastnosti
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
Rovnováha v přírodě
člověka
Rostliny, houby, živočichové
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků určuje čas podle hodin a kalendáře
Lidé a čas, orientace v čase
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků rozeznává střídání ročních období, den a noc
Lidé a čas, orientace v čase
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní porovnává životní potřeby a projevy života organismů
Rostliny, houby, živočichové
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní sleduje průběh a způsob jejich života,výživu, stavbu těla, Rostliny, houby, živočichové
projevy života na konkrétních organismech, prakticky jejich význam v přírodě a pro člověka
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní dokáže rozpoznat nebezpečí a ohrožení návykovými
Osobní bezpečí
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
látkami
Návykové látky a zdraví
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit

zvládá základy první pomoci

Osobní bezpečí
Návykové látky a zdraví

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit

dokáže přivolat lékařskou pomoc

Osobní bezpečí
Návykové látky a zdraví
Péče o zdraví
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Vlastivěda

4. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

tvorba referátů, prezentací a projektů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ČR a sousední státy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
výchova k vlastenectví, národní hrdosti, demokracii
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vztahy mezi státy a národy v historii, odlišná kultura národů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
mezilidské vztahy, náboženské a válečné konflikty v historii
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ziskávání informací z různých médií a jejich vliv na člověka
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
migrace v Evropě
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého určuje polohu místní krajiny a oblasti vzhledem k vyšším Domov
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná státním cílům, EU a světu
Obec, město, místní krajina
nebezpečí v nejbližším okolí
Okolní krajina
Mapy obecně zeměpisné a tematické
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Vlastivěda

5. ročník

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého pracuje s turistickými mapami místní krajiny, orientuje
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná je na základě určení světových stran
nebezpečí v nejbližším okolí

Domov
Obec, město, místní krajina
Okolní krajina
Mapy obecně zeměpisné a tematické
Domov
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého popisuje a dodržuje zásady bezpečného pohybu při
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná pobytu v přírodě
Obec, město, místní krajina
nebezpečí v nejbližším okolí
Okolní krajina
Mapy obecně zeměpisné a tematické
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
určuje a lokalizuje na mapě sousední státy ČR a stručně Evropa a svět
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
je charakterizuje podle mapy
Regiony ČR
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

vyhledává na mapě světadíly a oceány

Evropa a svět

používá náčrty

Evropa a svět
Regiony ČR

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

rozlišuje plány od map

Evropa a svět
Regiony ČR

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Evropa a svět
s pomocí vhodných map charakterizuje zeměpisné a
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
přírodní prvky regionů, oblastí a významných míst, jejich
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, průmysl, hospodářství, surovinové zdroje
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
Regiony ČR
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
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Vlastivěda

5. ročník

vlastnického
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

popisuje současný stav životního prostředí, uvádí a
lokalizuje na mapě nejvýznamnější chráněné oblasti ČR

Evropa a svět
Regiony ČR

vyjmenovává a popisuje státní symboly ČR

Naše vlast

používá s porozuměním základní státoprávní pojmy:
stát, prezident, parlament, vláda, volby, demokracie

Naše vlast

chápe význam dobrého soužití pro vytváření mravních
zásad a pravidel chování mezi lidmi

Rodina
Soužití lidí

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
porozumí skutečnosti, že složení sociálních skupin se
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla během života může měnit (rodina, třída) a snaží se ji
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v respektovat
obci (městě)

Rodina
Soužití lidí

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí orientuje se v různých hlediscích odlišností mezi lidmi
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, chová se asertivně, umí ustoupit a řešit situace
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

Chování lidí

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

uvědomuje si základní práva a povinnosti a uvědomuje
si, že jejich naplnění přispívá k dobrým vztahům

Soužití lidí
Chování lidí

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

orientuje se ve vztazích mezi lidmi a chápe, že přátelství Soužití lidí
je založeno na důvěře, pomoci, společných zájmech a
Chování lidí
umění odpouštět

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách

respektuje vlastnictví a dodržuje v tomto směru základní Právo a spravedlnost

Soužití lidí
Chování lidí
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5. ročník

vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
pravidla
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

Vlastnictví

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
realizuje drobný nákup a platbu
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

Právo a spravedlnost
Vlastnictví

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se

Základní globální problémy:

uplatňuje podle svých možností zásady ochrany
společenského a životního prostředí

zajímá se o základní globální problémy, seznamuje se se Základní globální problémy:
způsoby jejich řešení, uvědomuje si svou současnou i
budoucí roli v těchto aktivitách a podle svých možností
je realizuje
časově zařazuje základní etapy vývoje lidské společnosti Orientace v čase a časový řád

chápe vztahy mezi ději a mezi jevy v historii společnosti Orientace v čase a časový řád

využívá dostupné informační zdroje pro pochopení
minulosti

Orientace v čase a časový řád

čerpá informace o chráněných částech přírody a
kulturních památkách

Regionální památky

charakterizuje svými slovy hlavní reálie základních etap

Orientace v čase a časový řád
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5. ročník

v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s vývoje společnosti
využitím regionálních specifik

Současnost a minulost v našem životě

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

na základě využití regionálních specifik vyjádří rozdíl
mezi pověstí a historickou skutečností

Báje, mýty a pověsti

čerpá informace o způsobu života a práci předků v
minulosti a současnosti

Báje, mýty a pověsti

jmenuje významné dny a státní svátky, vysvětluje svými Naše vlast
slovy jejich význam v historických souvislostech
vysvětluje význam energie pro život a nutnost šetření
Neživá příroda
energií aplikuje na ekologický princip
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků vysvětluje význam Slunce pro život na Zemi a popisuje Vesmír a Země
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením postavení Země ve vesmíru
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků uvádí důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem
Vesmír a Země
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením Slunce na život a jeho rytmus
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků uvádí příklady organismů v různých oblastech na Zemi Vesmír a Země
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
uvádí některé příčiny přizpůsobení organismů vnějším Rostliny, houby a živočichové
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
podmínkám
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
třídí organismy podle znaků, rozlišuje rostliny na
Rostliny, houby a živočichové
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
výtrusné a semenné, živočichy na bezobratlé a
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
obratlovce a svá určení zdůvodňuje
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
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projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku
ČJS-5-5-03 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

5. ročník

určuje některé zástupce bezobratlých a obratlovců

Rostliny, houby a živočichové

uvádí příklady zásad ochrany životního prostředí a
uplatňuje je v praktickém životě

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

popisuje základní stavbu a funkce těla člověka a jeho
Lidské tělo
soustav
orientuje se v otázkách vývoje dítěte před narozením a Lidské tělo
při jeho příchodu na svět
uvědomuje si změny probíhající v těle dívek a chlapců v Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
období puberty a chápe změny v jejich chování

vhodně naplňuje svůj denní režim

Péče o zdraví

rozpoznává nebezpečí, uvědomuje si, že má právo na
bezpečí a uvědomuje si nutnost svěřit se důvěryhodné
dospělé osobě, účelně se chová v případě osobního
ohrožení

Osobní bezpečí, nebezpečí
Situace hromadného ohrožení

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené uvědomuje si škodlivé účinky návykových látek a že
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
jejich zneužívání ohrožuje bezpečnost v dopravě

Návykové látky a zdraví
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5. ročník

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

chrání své zdraví dodržováním základních hygienických
zásad, řídí se některými zdravotně preventivními
opatřeními a uplatňuje zdravý způsob života
poskytuje první pomoc u lehčích poranění a ovládá
základní obvazovou techniku
provádí jednoduchý pokus a záznam

Péče o zdraví

První pomoc
Jednoduché stroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ziskávání informací z různých médií a jejich vliv na člověka
rozvoj kritického myšlení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
tvorba referátů, prezentací a projektů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
výchova k vlastenectví, národní hrdosti, demokracii
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ČR, státy Evropy, EU
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
právo a spravedlnost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
evropské a globální souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
sociální cítění a solidarita mezi lidmi jiných zemí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
odlišnosti různých kultur
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv člověka na prostředí a krajinu
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5.10 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Dějepis

Člověk a společnost
Dějepis žákům zprostředkovává základní poznatky o konání člověka v minulosti, jeho úkolem je uchování
kontinuity historické paměti, předávání historické zkušenosti. Důraz je kladen na poznávání dějů, skutků a
jevů, které se odráží v současné podobě společnosti a kultury. Umožňuje žákům najít cestu k pochopení
historických jevů, jejich příčin a následků, poznat základní hodnoty evropské civilizace.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka
předmětu (specifické informace o předmětu probíhá převážně v kmenových třídách nebo počítačové učebně. K výuce žákům slouží učebnice, pracovní
důležité pro jeho realizaci)
listy, dějepisné mapy, audiovizuální technika, počítače s připojením k internetu.
Učivo je rozděleno do pěti kapitol:
Pravěk
Starověk
Středověk
Novověk
Nejnovější dějiny
Integrace předmětů
• Dějepis
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•

Zeměpis
Český jazyk a literatura
Fyzika
Matematika
Chemie
Přírodopis
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Dějepis

•
•
•
•
•
•

Výtvarná výchova
Hudební výchova
Anglický jazyk
Německý jazyk
Tělesná výchova
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky vyhledávat a třídit informace, prověřovat pravdivost informací
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme žáky k uvědomění si potřebnosti poučení z dějin, poznání smyslu historie, zamýšlet se nad
kompetence žáků
historickým vývojem
• učíme žáky používat správnou historickou terminologii a znát historickou symboliku a ikonografii
Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky uvědomovat si problémové situace v dějinách, srovnávat je se současnou společenskou
situací
• podporujeme kritické myšlení žáků, jejich schopnost činit uvážlivá rozhodnutí, hledat vhodné
způsoby řešení problému, obhajovat vlastní názor
• vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací vhodných k řešení daného problému,
nacházet shodné, podobné a odlišné znaky problémů, využívat při tom získané vědomosti a
dovednosti
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu, výstižnému,
stručnému a smysluplnému projevu ústnímu i písemnému
• věnujeme pozornost práci s různými druhy textů a obrazových materiálů, vlastními slovy vyjádřit
jejich hlavní myšlenku
• učíme žáky diskutovat, argumentovat a obhajovat vhodnou formou své názory a naslouchat
názorům jiných
Kompetence sociální a personální:
• učíme žáky efektivně pracovat ve skupinách
• vedeme žáky ke schopnosti diskutovat nad historickými problémy, objektivně hodnotit příspěvky
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Dějepis
druhých, žádat o pomoc, přijímat ji a také poskytovat druhým, být zodpovědný za své jednání
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu ke kulturně historickému dědictví a tradic, k jejich ochraně
• vedeme žáky k pochopení a respektu názorů a morálních hodnot druhých lidí
• učíme žáky chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
Dějepis

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy
pochopí význam poznávání historie

Význam zkoumání dějin

osvojí si základní periodizaci dějin

Hlavní období historie

osvojí si práci s časovou přímkou

Vnímání historického času

uvede konkrétní příklady historických pramenů jako
zdrojů informací o minulosti

Historické prameny

pojmenuje instituce, kde jsou historické prameny
shromažďovány

Pamětní instituce

osvojí si základní dělení pravěku

Dělení pravěku

Učivo
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D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost
D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
našem území
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost

rozpozná vývojová stádia člověka

Vývojové etapy člověka

seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí v době lovců
a sběračů
pochopí vznik náboženství a umění

Způsob života lidí v paleolitu

pochopí podmínky a důsledky vzniku zemědělství

Vznik zemědělství

seznámí se se způsobem života prvních zemědělců na
našem území
uvědomí si význam metalurgie pro člověka

Neolitická společnost

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem

seznámí se s biblickými příběhy (Mojžíš, David,
Šalomoun)

Židovský stát

Způsob života lidí v paleolitu

Doba bronzová
Doba železná
Doba bronzová
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a vysvětlí výrobu bronzových předmětů, popíše tavbu
zpracování kovů pro lidskou společnost
železa
Doba železná
D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
uvědomí si význam Keltů pro rozvoj řemesel a obchodu, Keltové
našem území
zná keltské archeologické lokality
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
pochopí souvislosti mezi přírodními podmínkami a
Charakteristika starověku
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských vznikem starověkých států, význam písma pro lidstvo
civilizací
Společnost starověkého Egypta
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
pochopí duchovní atmosféru starověkého Egypta
se staly součástí světového kulturního dědictví
(vysvětlí pojmy pyramida, mumifikace, papyrus, faraon) Kultura a starověké památky Egypta
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
pozná kulturu Mezopotámie, uvědomí si její význam pro Mezopotamská společnost
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských další vývoj (bude znát příběhy o Gilgamešovi,
civilizací
Chammurapiho zákoník)
Kultura Mezopotámie
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
vysvětlí rozdíl mezi polyteistickým a monoteistickým
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
náboženstvím
Židovský stát
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
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6. ročník

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
seznámí se s přínosem starověké Číny pro vývoj lidstva
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
pochopí antiku jako základ evropské kulturní tradice
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem

Čína ve starověku

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
vysvětlí výhody a problémy demokratického zřízení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
seznámí se s každodenním životem ve starověkém
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
Řecku (vysvětlí rozdíly mezi Spartou a Athénami)
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem

Doba klasická starověkého Řecka

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem

seznámí se se základními příběhy antické mytologie,
uvědomí si jejich spojitost s běžným životem, pozná
antické umění a kulturu (antické náboženství,
olympijské hry)

Kultura a mytologie starověkého Řecka
Homérské období

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem

pochopí význam starověkého Říma pro další vývoj
Evropy

Vznik města Řím
Politický vývoj Říma

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států

uvědomí si přímou návaznost současné evropské kultury Společnost starověkého Říma
na tradice Říma

Charakteristika antiky
Mínojské období řeckých dějin

Mínojské období řeckých dějin
Helénismus

seznámí se s římskou kulturou a uměním

Kultura starověkého Říma

uvědomí si důvody rozpadu Římské říše

Zánik Římského impéria

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vztah mezi přírodním prostředím a způsobem života člověka
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
prolínání starověkých kultur, podobnosti a rozdíly, vliv na současnou civilizaci
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
starověké civilizace v Evropě, Asii, Africe
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
vznik demokracie ve starověkém Řecku, fungování demokratické společnosti v antice
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

7. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
umí vysvětlit důvody vzniku raně středověkých států

Učivo
Byzantská, Francká a Arabská říše

Svatá říše římská
uvědomuje si význam křesťanství pro evropskou kulturu Křesťanská církev

dokáže porovnat křesťanství a islám

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vysvětlí vztahy Velké Moravy se soudobou Evropou
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní uvědomí si vliv velkomoravské kultury na vývoj české

Křesťanská církev
Islám
Velká Morava

Kultura a společnost Velké Moravy
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v evropských souvislostech
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným

7. ročník
kultury
osvojí si základní znaky románského a gotického umění

Románský sloh

Gotika

seznámí se s okolnostmi vzniku a rozmachem českého
státu, vlivem panovníka na vývoj státu

Vznik Českého státu

dokáže porovnat postavení člověka ve společnosti ve
středověku a v moderní době

Středověká společnost

vysvětlí důvody, které vedly ke křížovým výpravám na
Blízký východ

Křížové výpravy

vysvětlí důvody vzniku měst, popíše středověkou
městskou společnost

Vznik měst

dokáže vysvětlit příčiny rozmachu Českých zemí

Poslední Přemyslovci

uvědomí si význam vzdělanosti, kulturní vyspělosti a
mírového prostředí pro rozvoj státu a společnosti

Lucemburkové, Karel IV.

uvědomí si vzájemnou interakci evropských velmocí ve
vrcholném středověku

Lucemburkové, Karel IV.

vysvětlí příčiny vzniku husitského hnutí

Papežství, krize v církvi
Reformační hnutí, Jan Hus
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věroukám
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky
D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých

uvědomí význam mistra Jana Husa

Reformační hnutí, Jan Hus

seznámí se s ideály husitského hnutí

Husitská revoluce, výsledky husitských válek

vysvětlí důvody husitské revoluce a její průběh, uvědomí Husitská revoluce, výsledky husitských válek
si postoj okolních zemí k husitství a dokáže jej vysvětlit

dokáže vysvětlit význam husitského hnutí a jeho odkaz

Husitská revoluce, výsledky husitských válek

objasní způsob vlády v Českých zemích za Jagellonců

České země v době Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

seznámí se rozmachem Osmanské říše a jejím vlivem na Osmanská říše
vývoj v Evropě
pochopí důvody a význam zámořských objevů
Zámořské objevy
seznámí se se vznikem koloniálních říší a uvědomí si
Zámořské objevy
konflikty, které z nich vyplynuly
uvědomí si význam humanismu, osvojí si základní znaky Humanismus a renesance
renesance
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kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a
náboženských center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

7. ročník

dokáže porovnat změny ve způsobu myšlení lidí ve
středověku a novověku

Humanismus a renesance

seznámí se s ideály reformace, má představu o
rozmanitosti protestantských církví a jejich vliv na
bipolarizaci Evropy
vysvětlí rozdíl mezi absolutistickou a stavovskou
monarchií

Vznik nových křesťanských církví

seznámí se s rozmachem habsburského rodu a jeho
předními představiteli

Habsburská monarchie, nástup Habsburků na český
trůn

Habsburská monarchie, nástup Habsburků na český
trůn

dokáže vysvětlit důvody českého stavovského povstání a Třicetiletá válka
jeho důsledky
seznámí se s průběhem Třicetileté války a jejími
Třicetiletá válka
výsledky
uvědomí si vliv ideologie na vývoj státu a její důsledky
Třicetiletá válka
pro obyvatelstvo
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
shody a rozdíly světových náboženství a křesťanských konfesí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
postavení člověka ve společnosti, společenské vrstvy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
střetávání evropské civilizace s mimoevropskými kulturami
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
nadřazenost potřeb národa a státu před osobním prospěchem elit, odpovědnost obyvatel za vývoj státu
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Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
seznámí se s uměním a kulturou baroka, osvojí si
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady základní znaky barokního slohu, bude schopen popsat
významných kulturních památek
společnost v době baroka
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
seznámí se s vývojem evropských zemí, uvědomí si
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
podobnosti a rozdíly jejich vývoje
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus
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
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-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

dokáže vysvětlit podstatu osvícenství a osvícenského
absolutismu

Učivo
Baroko - umění a společnost

Evropské státy v době baroka (Anglie, Francie, Rusko,
Rakousko, Prusko)
Osvícenství, vláda osvícenských absolutistů
Osvícenství, vláda osvícenských absolutistů

pochopí příčiny revolucí, uvede jejich shodné a rozdílné Vznik USA
momenty
Velká francouzská revoluce

pozná fenomén revoluce jako prostředek k zásadním
přerodům společnosti

Vznik USA

Velká francouzská revoluce

Francie za Napoleona Bonaparta

uvědomí si vliv rozvoje průmyslu na změny společnosti i Průmyslová revoluce
životního prostředí
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Dějepis
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
základní politické proudy
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

8. ročník
chápe industriální památky jako nedílnou součást
kulturně historického dědictví

Industriální památky

vnímá význam technického pokroku pro utváření
moderní společnosti

Průmyslová revoluce

dokáže charakterizovat národní obrození jako
celosvětový jev utváření moderních národů

Národní obrození

Sjednocení Itálie a Německa
vysvětlí příčiny a píše průběh českého národního
obrození

Národní obrození
Revoluce 1848/49

uvědomí si význam obrozeneckých snah významných
osobností

Národní obrození

vysvětlí pojem kolonie

Imperialismus a kolonialismus

seznámí se s obsazováním světa klíčovými evropskými
velmocemi, pochopí důvody a důsledky obsazování
Afriky

Imperialismus a kolonialismus

charakterizuje klíčové osobnosti vědy a kultury 19.
století

Společnost, kultura a věda v 19. století

objasní pojmy spojené s utvářením společnosti v 19.
století (romantismus, secese, antisemitismus,
emancipace žen)

Společnost, kultura a věda v 19. století
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8. ročník

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
vysvětlí příčiny, záminky a průběh 1. světové války
Mezinárodní situace v Evropě před 1. světovou válkou
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
Příčiny, průběh a výsledky 1. světové války
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
seznámí se s důvody a následky revoluce v Rusku
Ruská revoluce
základní politické proudy
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
vysvětlí okolnosti vzniku Československa
Vznik Československa
základní politické proudy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
utváření moderních států
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vliv technického pokroku na krajinu a přírodu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
snahy o demokratizaci společnosti (revoluce ve Francii, boj Američanů za nezávislost, vznik ČSR)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
střetávání a prolínání kultur z různých částí světa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
válka jako způsob řešení sporů, hodnota lidského života
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•

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

•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických vysvětlí politický systém ČSR
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-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
politických souvislostech a důsledky jejich existence
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
politických souvislostech a důsledky jejich existence
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,

Učivo
Politika a společnost meziválečné ČSR
Demokratické systémy v západní Evropě
chápe rozdíly mezi demokratickými a totalitními režimy, SSSR, vláda J. Stalina
charakterizuje ideologie pravicových a levicových
Vznik fašismu v Itálii a Německu
diktatur

seznámí se s rozmanitostí kulturních proudů
meziválečné Evropy

Meziválečná kultura a umělecké směry

uvědomí si souvislost mezi ekonomikou a politickým
extremismem, pochopí příčiny a následky
národnostních problémů v ČSR

Evropa ve 30. letech 20. stol. Mnichovská dohoda a její
důsledky

popíše průběh 2. světové války a její následky

2. světová válka

vysvětlí holocaust, uvědomuje si utrpení Židů a dalších
národů během války
zhodnotí význam českého odboje za 2. světové války

Holocaust
2. světová válka
Češi v době války
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9. ročník

politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

vysvětlí důvody vzniku OSN, rozdělení světa na
socialistický a kapitalistický blok

Studená válka

popíše pojem Studená válka a válečné konflikty s ní
spojené

Studená válka

pochopí průběh a následky sovětizace ČSR, uvědomí si Poválečná ČSR (politika, společnost, kultura)
následky komunistických represí, jejich dopad na
společnost
seznámí se s průběhem Pražského jara, jeho důsledky a Poválečná ČSR (politika, společnost, kultura)
následným vývojem
objasní původ současných problémů státu v Africe a Asii Dekolonizace, vývoj afrických a asijských států ve 2.
pol. 20. stol.
uvědomí si význam demokratizace střední a východní
Pád komunismu v Evropě
Evropy

seznámí se s problémy moderního světa a jeho
Mezinárodní vztahy na přelomu tisíciletí
příčinami
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
postavení občana ve státech s různými formami vlády
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
soužití lidí různých sociálních vrstev a národností v jednom státu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
člověk ve zlomových dějinných událostech, osobní oběť ve prospěch společnosti
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9. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
projevy rasové nesnášenlivosti (holocaust, apartheid), potlačování práv člověka státní mocí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
spolupráce mezi evropskými státy, Češi v Evropě

5.11 Občanská výchova
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
8. ročník
0

9. ročník
1
Povinný

3

Občanská výchova

Člověk a společnost
Předmět Občanská výchova plní především formativní, ale také integrační funkci především společenských
předmětů. Nabízí žákům všeobecný přehled a orientaci ve složitých otázkách současného světa. Umožní
žákům úspěšně se zařadit do lidské společnosti, do složité sítě občanských a pracovních vztahů, finanční
terminologii, hospodaření v domácnosti, zacházení s penězi, jaké jsou možnosti hospodaření s penězi a jaká
jsou rizika v současné společnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován jako samostatný předmět v 6., 7. a 9. ročníku s časovou
předmětu (specifické informace o předmětu dotací jedna hodina týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, počítačové učebně nebo na
důležité pro jeho realizaci)
exkurzích mimo školní budovu. Žáci mají k dispozici učebnice, pracovní listy, odborné učební texty,
dataprojektor a počítače s připojením na internet.
Integrace předmětů
• Výchova k občanství
Mezipředmětové vztahy

•
•

Zeměpis
Český jazyk a literatura
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Občanská výchova

•
•
•

Dějepis
Prvouka
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování a třídění informací
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• učíme žáky získané poznatky kriticky posuzovat, porovnávat a vyvozovat z nich závěry
kompetence žáků
• připravujeme žákům situace, ve kterých mohou nalézt souvislosti mezi získanými poznatky a
praktickým životem
• učíme žáky používat vhodnou terminologii
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k samostatnému promýšlení a hledání řešení problémů
• umožňujeme žákům diskutovat, argumentovat a obhajovat své názory na řešení stanoveného
problému
Kompetence komunikativní:
• učíme žáky kultivovaně se vyjadřovat v písemném i ústním projevu, výstižně a souvisle formulovat
své myšlenky
• vedeme žáky ke schopnosti naslouchat a respektovat názory druhých, vhodně na ně reagovat,
komunikovat mezi sebou a učitelem, věcně argumentovat
• učíme žáky porozumět a interpretovat různé texty, grafy, tabulky a další zdroje informací
• učíme žáky vhodně využívat informační a komunikační prostředky
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině
• umožňujeme žákům podílet se na tvorbě společných pravidel a kritérií, objektivně hodnotit svou
práci
• vedeme žáky k vzájemné úctě a pomoci, upevňujeme dobré mezilidské vztahy
• učíme žáky zodpovídat za své jednání
Kompetence občanské:
• učíme žáky uvědomovat si svá práva a přijímat povinnosti
• učíme žáky respektovat a chránit naše symboly, tradice a kulturně historické dědictví
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Občanská výchova

•
•

vedeme žáky ke zodpovědnému chování v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka
učíme žáky orientovat se v právním prostředí ČRvěnujeme pozornost společenským a
environmentálním problémům moderního světa
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k dodržování pravidel společenského chování
• učíme žáky využívat znalosti a zkušenosti v běžném životě
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí, proč je důležité dodržovat pravidla

umí poskytnout informace o své obci, památkách,
zajímavostech a zná významné rodáky
uvědomuje si spoluzodpovědnost za život v obci
zajímá se o českou národní minulost
umí vysvětlit přínos významných osobností
je hrdý na svou národní příslušnost
vysvětlí význam symbolů našeho státu

Učivo
Život ve škole - naše škola, žákovská samospráva,
pravidla a normy, vzdělání

Naše obec, region - místní historie a památky,
významní rodáci, obecní zřízení
Naše obec, region - místní historie a památky,
významní rodáci, obecní zřízení
Naše vlast - vlastenectví, hodnoty a tradice, významné
osobnosti, státní symboly, svátky, významné dny
Naše vlast - vlastenectví, hodnoty a tradice, významné
osobnosti, státní symboly, svátky, významné dny
Naše vlast - vlastenectví, hodnoty a tradice, významné
osobnosti, státní symboly, svátky, významné dny
Naše vlast - vlastenectví, hodnoty a tradice, významné
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Občanská výchova
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

6. ročník
dokáže objasnit významné dny a státní svátky
ví, proč je důležité spolupracovat, spolupracuje ve
skupině na řešení problémů

osobnosti, státní symboly, svátky, významné dny
Naše vlast - vlastenectví, hodnoty a tradice, významné
osobnosti, státní symboly, svátky, významné dny
Lidská setkání - mezilidské vztahy, rovnost a nerovnost

umí vysvětlit příčiny sociální nerovnosti lidí

Lidská setkání - mezilidské vztahy, rovnost a nerovnost

uvědomuje si své možnosti poskytovat pomoc
potřebným (nemocným, handicapovaným, starým
lidem, lidem v nouzi)

Lidská setkání - mezilidské vztahy, rovnost a nerovnost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
lidská setkání - rovnost a nerovnost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
lidská setkání - mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
život ve škole - naše škola, žákovská samospráva, pravidla a normy, vzdělání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
naše vlast - vlastenectví, hodnoty a tradice, významné osobnosti, státní symboly, svátky, významné dny
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
lidská setkání - rovnost a nerovnost
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
lidská setkání - mezilidské vztahy
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly, respektuje
odlišné projevy kultury a kulturní zvlášnosti

orientuje se v nabídce jednotlivých kulturních institucí
vysvětlí, co jsou média, jak nás ovlivňují

Učivo
Kulturní život - podoby a projevy, hodnoty a tradice,
kulturní instituce, masmédia

Kulturní život - podoby a projevy, hodnoty a tradice,
kulturní instituce, masmédia
Kulturní život - podoby a projevy, hodnoty a tradice,
kulturní instituce, masmédia

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
různých životních situacích

Vztahy mezi lidmi - komunikace, konflikty v
mezilidských vztazích

dokáže řešit neshody nebo konflikt s druhými
nenásilným způsobem

Vztahy mezi lidmi - komunikace, konflikty v
mezilidských vztazích

vysvětlí vztah mezi právy a povinnostmi

Zásady lidského soužití - morálka a mravnost, pravidla
chování, všeobecná deklarace lidských práv

jednoduše vysvětlí rozdíl mezi morálkou a zákony

Zásady lidského soužití - morálka a mravnost, pravidla
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spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady
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-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
uvede příklady použití debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

7. ročník
chování, všeobecná deklarace lidských práv
objasní důležitost ochrany lidských práv

Zásady lidského soužití - morálka a mravnost, pravidla
chování, všeobecná deklarace lidských práv

vysvětlí, v čem je rozdíl mezi hmotným a duševním
majetkem a jejich ochranou

Majetek, vlastnictví

vysvětlí funkci hospodaření, uvede příklady dalších
forem vlastnictví

Majetek, vlastnictví

rozumí funkci peněz a její podoby (naše a zahraniční
měna)

Peníze

vysvětlí hotovostní a bezhotovostní placení na
příkladech

Peníze

dokáže sestavit rozpočet domácnosti

Hospodaření - rozpočet, půjčky, rozpočet, daně

orientuje se v problematice půjček a spoření

Hospodaření - rozpočet, půjčky, rozpočet, daně
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VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky

7. ročník

vysvětlí rozpočet státu - jeho příjmy a výdaje (daně,
uvede příklady dávek a příspěvků pro občany)

Hospodaření - rozpočet, půjčky, rozpočet, daně

vysvětlí funkci banky, orientuje se v nabídce jejich
služeb

Banky a jejich služby

zná význam pojmu úrok, úročení

Banky a jejich služby

na příkladu vysvětlí, jak funguje trh (chování kupujících a Tržní hospodářství - nabídka, poptávka, tvorba ceny,
prodávajících)
inflace, formy podnikání

na příkladu uvede tvorbu ceny

Tržní hospodářství - nabídka, poptávka, tvorba ceny,
inflace, formy podnikání

vysvětlí pojem a vliv inflace na hodnotu peněz

Tržní hospodářství - nabídka, poptávka, tvorba ceny,
inflace, formy podnikání

umí porovnat na příkladech rozlišnost obchodu a služby Obchod a služby
rozlišuje formy států a uvede jejich příklad

Řízení společnosti, státní zřízení
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7. ročník

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na vysvětlí rozdíl mezi demokracií a autokracií
Řízení společnosti, státní zřízení
příkladech porovná jejich znaky
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na objasní výhody života v demokratické společnosti
Řízení společnosti, státní zřízení
příkladech porovná jejich znaky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
zásady lidského soužití - pravidla chování, vztahy mezi lidmi - komunikace, konflikty v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
vztahy mezi lidmi - komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zásady lidského soužití - pravidla chování
Vztahy mezi lidmi - konflikty v mezilidských vztazích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
kulturní život - podoby a projevy, hodnoty a tradice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi lidmi - komunikace, zásady lidského soužití - morálka a mravnost, pravidla chování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
kulturní život - podoby a projevy, hodnoty a tradice, kulturní instituce, masmédia
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kulturní život - kulturní instituce, masmédia
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
řízení společnosti, státní zřízení
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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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-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

9. ročník
ŠVP výstupy
rozpozná rozdíly mezi prožíváním, jednáním a
vlastnostmi svými a jiných lidí

Učivo
Vnitřní svět člověka – prožívání, chování

uvede příklady situací, ve kterých je důležité znát svou
osobnost; určí své kladné a záporné vlastnosti; vhodně
koriguje své chování a jednání

Psychické vlastnosti – schopnosti, temperament,
charakter

vysvětlí, proč by se měl člověk snažit poznat sám sebe,
stanovuje si cíle s ohledem na svou osobnost

Sebepoznání – dospívání, životní cíle

rozpozná rozdíl mezi smyslovým a sociálním vnímáním; Smyslové vnímání, sociální vnímání
uvědomuje si přirozené nedostatky smyslového vnímání
(smyslové klamy)
uvědomuje si význam rozumového poznání pro člověka; Rozumové poznávání – myšlení, řeč, paměť, učení, city
umí vystupovat uměřeně situací; dokáže užívat vhodné
strategie učení; navrhuje prostředky k rozvoji osobních
předností a překonání nedostatků
zná kompetence obce, strukturu obecního úřadu,
Obec a stát, státní úřady, řízení státu
vyjmenuje hlavní státní úřady

rozumí pojmům právo volební a petiční, chápe význam
komunálních voleb

Obec a stát, státní úřady, řízení státu

porozumí pojmu státní občanství

Občan státu i Evropské unie
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9. ročník

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu

zná základní povinnosti občana vůči státu

Občan státu i Evropské unie

vyjmenuje možnosti občana při ovlivňování věcí
veřejných v demokratické společnosti

Občan státu i Evropské unie

respektuje, chápe postavení cizinců, imigraci

Globální svět

umí zhodnotit význam členství v ČR v EU

Občan státu i Evropské unie

zná základní občanská práva, Ústavu ČR

Občan státu i Evropské unie
Občanská práva a občanské právo

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe

umí vysvětlit hlavní občanskoprávní vztahy, manželství,
vlastnictví a vlastnické vztahy, odpovědnost za škodu

Občanská práva a občanské právo

rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu Obrana státu
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jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava;
koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a

9. ročník

vysvětlí způsob politického rozhodování v parlamentní
demokracii, spektrum politických stran

Obec a stát, státní úřady, řízení státu

rozlišuje přestupky a trestné činy, dokáže vysvětlit
skutkovou podstatu nejčastějších trestných činů
popíše sodní řízení v občanskoprávní a trestněprávních
sporech, vyjmenuje formy trestů

Přestupky a trestné činy

je schopen objektivně posoudit své schopnosti a
předpoklady pro výkon zvoleného povolání

Pracovní poměr

zná základní ustanovení pracovního práva

Pracovní poměr

seznámí se základními právy a povinnostmi partnerů

Rodina a zákony

seznámí se s formami pomoci státu rodinám s dětmi

Rodina a zákony

umí vysvětlit základní pojmy spojené s ekonomikou

Hospodaření státu, obce a rodiny

Soudní řízení
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jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních misích

9. ročník

dokáže vysvětlit pojem globalizace, uvede příklady
globalizace v oblasti ekologie i společnosti

Globální svět

pochopí význam odpovědnosti člověka za osud planety

Globální svět

uvědomí si své reálné životní perspektivy a cíle,
možnosti, jak jich dosáhnout

Životní perspektivy

vyjmenuje hlavní mezinárodní organizace, jejich poslání, ČR jako součást světa
popíše zapojení ČR do mezinárodní spolupráce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Budování životních cílů na základě uvědomění si svých schopností a charakteru.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
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9. ročník

občan členem politické strany a hnutí, účastník demonstrace, stávky, petice. Komunální a celostátní politika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
dopady členství ČR v EU na každodenní život běžných obyvatel, spolupráce mezi státy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
člověk v demokratické společnosti, jeho práva a povinnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
odpovědnost člověka za své jednání, vliv jednotlivce na morální hodnoty společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
globální problémy současného světa
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
kritický přístup k informacím v médiích, nezbytnost objektivního pohledu na dění v současném světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
důvody sociálních rozdílů ve společnosti - možnosti sociálního smíru na úrovni státu i jednotlivců

5.12 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7

Fyzika
Člověk a příroda
Vzdělávací obor Fyzika navazuje a rozvíjí učivo 1. stupně, zejména předmětů Matematika, Prvouka a
Přírodověda. Seznamuje žáky s fyzikálními zákony vysvětlujícími některé přírodní jevy. Uvádí do souvislosti
nově nabyté poznatky s denním životem, přispívá k informovanosti o ochraně člověka za mimořádných
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Fyzika
situací, vede k pochopení závislosti člověka na přírodě a k nutnosti její ochrany. Propojuje poznatky
přírodovědných předmětů, především pak Matematiky, Chemie, Informační a komunikační technologie.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Fyzika je realizován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně, v 7. až 9.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku dvě hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v učebně fyziky, v kmenových třídách a počítačové
důležité pro jeho realizaci)
učebně. Žáci mají k dispozici učebnice a odborné knihy, pracovní listy, dataprojektor, počítače s připojením
k internetu a pomůcky kabinetu fyziky.
Učivo je rozděleno do sedmi kapitol:
Látky a tělesa
Pohyb těles
Mechanické vlastnosti tekutin
Energie
Zvukové děje
Elektromagnetické a světelné děje
Vesmír
Integrace předmětů
• Fyzika
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeměpis
Matematika
Chemie
Informační a komunikační technologie
Prvouka
Přírodověda
Přírodopis
Dějepis
Člověk a svět práce
Domácnost
Tělesná výchova
Seminář z fyziky
Malý badatel
Seminář a praktika z přír. předmětů
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Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky používat obecně užívané termíny, vyhledávat a třídit informace, shromažďovat a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
spojovat znalosti dalších přírodovědných předmětů
kompetence žáků
• s žáky experimentujeme, porovnáváme a hodnotíme výsledky
• snažíme se, aby žáci získané poznatky používali v praxi
Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky vnímat problémy, volit vhodné postupy řešení problémových situací, nespokojovat se s
jedním řešením, ale hledat ta nejvhodnější
• vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali a třídili informace k řešení problémů
• chceme po žácích, aby si uvědomovali zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a uměli obhájit svá
řešení i rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k tomu, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky v logickém sledu, výstižně a
souvisle
• chceme po žácích, aby uměli stručně a srozumitelně vyjádřit své myšlenky
• vyžadujeme po žácích, aby se vyjadřovali kultivovaně, vhodně reagovali na názory a myšlenky
druhých a respektovali pravidla komunikace mezi sebou i dospělými
• učíme žáky obhájit své názory a správně komunikovat při společné práci
Kompetence sociální a personální:
• chceme po žácích, aby aktivně spolupracovali ve skupině a spoluvytvářeli pravidla práce ve skupině
i ve třídě
• učíme žáky respektovat a oceňovat zkušenosti i názory ostatních
• vedeme žáky k tomu, aby uměli nabídnout pomoc, požádat o pomoc a objektivně a sebekriticky
hodnotit výkony
Kompetence občanské:
• učíme žáky chovat se zodpovědně v krizových situacích, v situacích ohrožujících život a zdraví a v
rámci svých schopností poskytnout pomoc v krizové situaci
• vyžadujeme po žácích, aby naslouchali a respektovali názory druhého člověka
• vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a povinnosti
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Fyzika
Kompetence pracovní:
• chceme po žácích, aby dodržovali pravidla při skupinové práci a zásady bezpečnosti práce
• učíme žáky využívat získané poznatky v praxi a šetrně zacházet s pomůckami
• vedeme žáky k tomu, aby pomocí získaných znalostí šetřili životní prostředí a chránili přírodu
Fyzika

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozlišuje látku a těleso, uvádí příklady

Učivo
Látka a těleso

dovede určit, zda se jedná o látku, či těleso pevné
kapalné, plynné
uvědomuje si, že látky jsou složeny z atomů a molekul

Látka a těleso

popíše alespoň jeden jev, který nepřímo svědčí o tom,
že částice jsou v neustálém neuspořádaném pohybu

Částicové složení látek

uvědomuje si, z čeho se skládá atom, které základní
částice obsahuje

Částicové složení látek

na základě částicového složení rozlišuje vlastnosti těles
pevných, kapalných a plynných

Vlastnosti látek (těles) pevných, kapalných a plynných

popíše části magnetu

Vlastnosti látek (těles) pevných, kapalných a plynných

Částicové složení látek
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se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty

6. ročník

pokusně určí póly magnetu a silové působení magnetů

Vlastnosti látek (těles) pevných, kapalných a plynných

graficky znázorní magnetické indukční čáry v okolí
magnetu

Vlastnosti látek (těles) pevných, kapalných a plynných

ovládá značky a základní (odvozené) jednotky
jednotlivých veličin
ovládá převodní vztahy mezi jednotkami

Délka

uvědomuje si, že různé látky mají různou hustotu

Hustota

umí vyhledat hustotu v tabulkách

Hustota

vypočítá hustotu z hmotnosti a objemu

Hustota

vypočítá hmotnost z hustoty a objemu

Hustota

změří teplotu

Teplota, teplotní roztažnost

Délka

vysvětlí změnu objemu látek při zahřívání a ochlazování Teplota, teplotní roztažnost
změří délku

Délka

změří objem kapalného i pevného tělesa

Objem
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6. ročník

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
změří hmotnost jak pevného, tak kapalného tělesa
Hmotnost
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozlišení látky pevné, kapalné a plynné
popis jevu, který nepřímo svědčí o tom, že částice jsou v neustálém neuspořádaném pohybu
pokusné určení pólů magnetu a silového působení magnetu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
volba vhodného délkového měřidla pro různé druhy měření
práce s různými druhy odměrných válců
volba vhodných vah pro určení hmotnosti
volba vhodného teploměru pro měření teploty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
práce s chybou při měření fyzikálních veličin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci skupiny při měření fyzikálních veličin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
popis jevu, který nepřímo svědčí o tom, že částice jsou v neustálém neuspořádaném pohybu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pokusné určení pólů magnetu a silového působení magnetu
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•

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

282

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Fyzika

7. ročník

•
•

RVP výstupy
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozlišuje rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Učivo
Klid a pohyb tělesa

zvládá výpočet dráhy a rychlosti rovnoměrného a
nerovnoměrného pohybu v jednoduchých úlohách

Klid a pohyb tělesa

ví, čím je síla určena

Síla

umí sílu znázornit

Síla

změří sílu siloměrem

Síla

uvědomuje si závislost polohy těžiště na rozložení látky
v tělese, zná využití tohoto v praxi

Těžiště tělesa

rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla

Síla

Newtonovy pohybové zákony

dovede předvídat změnu pohybu při působení síly

Newtonovy pohybové zákony
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předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů

7. ročník

uvědomuje si význam brzdících sil

Newtonovy pohybové zákony

zná otáčivé účinky síly

Otáčivé účinky síly

umí řešit konkrétní problémy spojené s otáčivými účinky Otáčivé účinky síly
síly
ví, jak se měří třecí síla, na čem závisí
Třecí síla

uvědomuje si význam třecí síly v praxi – úmyslné
zmenšování a zvětšování

Třecí síla

zná jednotky tlaku a převody mezi nimi

Tlak, tlaková síla

uvědomuje si rozdíl mezi tlakovou silou a tlakem
v souvislosti s deformačními účinky

Síla

řeší jednoduché úlohy s užitím vztahu mezi tlakem,
tlakovou silou a plochou, na niž síla působí

Síla

uvědomuje si význam tlaku v praxi – zvětšování a
zmenšování tlaku dle potřeby

Tlak, tlaková síla
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7. ročník

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh

užívá Pascalův zákon k vysvětlení hydraulických zařízení Mechanika kapalin
zná souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a Mechanika kapalin
hustotou kapaliny, užívá jej k řešení jednoduchých úloh
s užitím Archimédova zákona dovede vysvětlit chování Mechanika kapalin
těles v kapalině – potápění, vznášení se a plování,
rovněž plování nestejnorodých těles
chápe vznik atmosférického tlaku
Mechanika plynů

chápe význam tlaku v uzavřených nádobách

Mechanika plynů

rozliší zdroj světla a osvětlené těleso

Světelné jevy

rozhodne, zda dané prostředí je čiré, průhledné, či
neprůhledné

Světelné jevy

zná rychlost světla ve vakuu a srovná s rychlostí v jiných Světelné jevy
prostředích
vysvětlí, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce

Světelné jevy

vysvětlí vznik stínu, zatmění Slunce a Měsíce

Světelné jevy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
relativnost klidu a pohybu
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7. ročník

význam třecí síly v praxi
význam tlaku v praxi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
uvědomění si nutnosti dodržování povolené rychlosti v obcí a na různých komunikacích s ohledem na bezpečnost silničního provozu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
nalezení souvislosti mezi přetížením nákladního vozidla a poškozením dopravní komunikace
znalost pojmu světelné znečištění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci skupiny při měření síly
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
názorná demonstrace různých druhů sil
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozhodne, kdy se koná práce a které těleso koná práci

Práce, výkon

v jednoduchých příkladech vypočte práci W = F . s

Práce, výkon

zná jednotky práce a umí je převádět

Práce, výkon

porovná práci vykonanou při použití kladek

Práce, výkon

umí vypočítat výkon z vykonané práce a času P=W/t

Práce, výkon

Učivo
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vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení

8. ročník
zná jednotky výkonu a umí je převádět

Práce, výkon

dovede určit, která tělesa mají pohybovou energii, která Polohová a pohybová energie, vzájemná přeměna
ne
zná jednotky energie a umí je převádět

Polohová a pohybová energie, vzájemná přeměna

umí vypočítat polohovou energii tělesa v gravitačním
poli W= m .g . h

Polohová a pohybová energie, vzájemná přeměna

popíše vzájemnou přeměnu energie pohybové na
polohovou a naopak – na příkladu vysvětlí

Polohová a pohybová energie, vzájemná přeměna

objasní vnitřní energii tělesa jako energii, která souvisí
s energií částic, z nichž je těleso složeno

Vnitřní energie, teplo

vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa s jeho
teplotou

Vnitřní energie, teplo

rozlišuje a správně používá pojmy teplo a teplota

Vnitřní energie, teplo

uvědomuje si možnost změny vnitřní energie konáním Vnitřní energie, teplo
práce, tepelnou výměnou vedením, prouděním, zářením
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8. ročník

konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či určí teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně
odevzdané tělesem
Q, umí vyhledat v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu
a vysvětlí význam v praxi
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
rozlišuje tepelné vodiče a izolanty, uvědomuje si jejich
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
význam v běžném životě
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
uvědomuje si význam využití slunečního záření
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
rozlišuje skupenství a dovede popsat jednotlivé změny
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
umí v tabulkách vyhledávat tepelné konstanty
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
jednotlivých látek a rozumí jejich významu
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
uvědomuje si, na čem závisí rychlost vypařování dané
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
látky
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
zná souvislost teploty varu vody s tlakem nad hladinou

Vnitřní energie, teplo

Vnitřní energie, teplo

Vnitřní energie, teplo

Změny skupenství

Změny skupenství

Změny skupenství

Změny skupenství
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různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že

8. ročník

vysvětlí vznik mlhy, rosy, oblaků, jinovatky, sněhových
vloček

Změny skupenství

vysvětlí rozdíl mezi vznětovým a zážehovým motorem

Pístové spalovací motory

popíše části a funkci čtyřdobého zážehového a
vznětového motoru

Pístové spalovací motory

ví, k čemu slouží elektroskop

Elektrostatika, elektrický náboj

znázorní siločáry v okolí zelektrovaného tělesa

Elektrostatika, elektrický náboj

uvede příklady z praxe, jak zabránit elektrostatickému
přitahování těles a kde se naopak využívá

Elektrostatika, elektrický náboj

vnímá elektrický proud jako jev i jako fyzikální veličinu

Elektrický proud

289

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Fyzika
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při

8. ročník

vysvětlí, proč izolanty prakticky nevedou a vodiče vedou Elektrický proud
el. proud

zapojí el. obvod

Elektrický proud

zná podmínky vzniku el. proudu v el. obvodu

Elektrický proud

zná jednotky el. proudu a umí je převádět

Elektrický proud

změří el. proud ampérmetrem

Elektrický proud

zná různé zdroje napětí, dovede je vhodně užít

Elektrický proud

zná jednotky napětí a umí je převádět

Elektrický proud

změří napětí voltmetrem

Elektrický proud

zná závislost proudu na napětí, vyjádří Ohmův zákon
slovně i matematicky
zná jednotky el. odporu a umí je převádět

Elektrický proud

rozlišuje zapojení za sebou a vedle sebe

Zákony elektrických obvodů

Elektrický proud
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řešení praktických problémů
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku

8. ročník
určí v těchto obvodech výsledné U, I, R

Zákony elektrických obvodů

zapojí v obou případech spotřebiče podle schématu

Zákony elektrických obvodů

použije reostat jako měnič proudu

Zákony elektrických obvodů

vypočte el. práci (spotřebu el. energie)

Zákony elektrických obvodů

zná jednotky el. práce a převody mezi nimi

Zákony elektrických obvodů

vypočte výkon el. proudu ve vodiči při napětí U

Zákony elektrických obvodů

chápe význam pojmu příkon el. spotřebiče

Zákony elektrických obvodů

pozná, co je příčinou vzniku zvuku

Zvukové jevy

ví, že nezbytnou podmínkou šíření zvuku je látkové
prostředí

Zvukové jevy

porovná rychlost světla a zvuku ve vzduchu

Zvukové jevy

zná souvislost frekvence a výšky tónu

Zvukové jevy

dovede vysvětlit, jak slyšíme a jaké je rozmezí frekvencí Zvukové jevy
slyšitelnosti
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8. ročník

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

vysvětlí pojem infrazvuk a ultrazvuk, zná využití v praxi

Zvukové jevy

chápe význam ochrany před nadměrným hlukem

Zvukové jevy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozhodnutí, které těleso koná práci
určení, která tělesa mají pohybovou energii a která ne
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
vyhledávání a posuzování informací o výzkumech nových motorů a pohonných látek šetrnějších k životnímu prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
úspora energie vhodnou izolací domů
využití sluneční energie jako obnovitelného zdroje energie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
porovnávání příkonů el. spotřebičů v domácnosti, rozhodování se při myšleném nákupu mezi spotřebiči A, B, C z hlediska ekonomického i ekologického
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práv druhých lidí v souvislosti s neobtěžováním nadměrným hlukem
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pokusně si ověří mag. pole cívky

Učivo
Elektromagnetické jevy
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vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik

9. ročník

srovnává výhody elektromagnetu s trvalým magnetem

Elektromagnetické jevy

objasní význam elektromagnetu, zná příklady využití (el. Elektromagnetické jevy
zvonek, relé, jistič,…)

vysvětlí princip stejnosměrného elektromotoru, uvede
příklady užití

Elektromagnetické jevy

chápe význam objevu jevu elektromagnetické indukce
pro vznik střídavého proudu

Elektromagnetické jevy

používá správné přístroje pro měření střídavého proudu Elektromagnetické jevy
a napětí

zná a užívá vztahy pro f, T, Imax, Umax, Ief, Uef

Elektromagnetické jevy

popíše části, funkci a užití transformátoru

Elektromagnetické jevy
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indukovaného napětí v ní
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický

9. ročník
řeší příklady na transformační poměr

Elektromagnetické jevy

transformátory a rozvodná el. síť

Elektromagnetické jevy

vysvětlí princip vedení el. proudu v roztocích solí a
kyselin
uvádí příklady užití v praxi

Vedení el. proudu v kapalinách a plynech

vysvětlí princip vedení el. proudu v plynech

Vedení el. proudu v kapalinách a plynech

objasní výboj jiskrový a obloukový, uvede užití v praxi

Vedení el. proudu v kapalinách a plynech

uvede příklad vedení el. proudu ve zředěných plynech

Vedení el. proudu v kapalinách a plynech

rozlišuje vodiče, izolanty, polovodiče

Vedení el. proudu v polovodičích

vysvětlí, jakým způsobem začíná polovodič vést el.
proud

Vedení el. proudu v polovodičích

zná funkci a užití součástek – termistor, fotorezistor,
polovodičová dioda (polovodič typu P a N), ledka,
fotodioda

Vedení el. proudu v polovodičích

umí si přečíst a vysvětlit symboly na štítku spotřebiče

Bezpečné zacházení s el. zařízeními

vysvětlí zkrat a jeho nebezpečí

Bezpečné zacházení s el. zařízeními

zná zásady první pomoci při úrazu el. proudem

Bezpečné zacházení s el. zařízeními

Vedení el. proudu v kapalinách a plynech
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obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe

9. ročník
zná základní druhy elektromagnetických vln a záření

Elektromagnetické záření

ve vztahu mezi frekvencí, vlnovou délkou a rychlostí
světla zná význam veličin a jejich jednotek

Elektromagnetické záření

uvědomuje si význam jednotlivých druhů záření pro
člověka v praxi

Elektromagnetické záření

dovede vysvětlit jev luminiscence a užití

Elektromagnetické záření

dodržuje zásady bezpečného zacházení s lasery

Elektromagnetické záření

zná části atomu, základní částice a jejich náboj

Jaderná energie

umí vysvětlit význam protonového a nukleonového
čísla, dovede popsat atom

Jaderná energie

vysvětlí na příkladech, co rozumíme pod pojmem
izotopy

Jaderná energie

uvádí druhy radioaktivního záření – čím jsou tvořena,
čím jsou nebezpečná, jak se před nimi chránit

Jaderná energie

uvede užití a zneužití jaderné štěpné reakce

Jaderná energie
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působí
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu

9. ročník

popíše základní části a funkci jaderné elektrárny (u nás
VVER)

Jaderná energie

uvědomuje si ničivé účinky jaderných zbraní a zná
základní způsoby ochrany před nimi

Jaderná energie

využívá zákona odrazu světla k nalezení obrazu
v rovinném zrcadle

Světelné jevy, zrcadla, čočky
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světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o

9. ročník
pokusně určí rozdíl mezi zrcadlem dutým a vypuklým

Světelné jevy, zrcadla, čočky

uvede příklady využití dutých a vypuklých zrcadel

Světelné jevy, zrcadla, čočky

rozhodne na základě znalostí o rychlosti světla v různých Světelné jevy, zrcadla, čočky
prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od
kolmice
rozliší pokusně spojku a rozptylku

Světelné jevy, zrcadla, čočky

uvádí příklady z praxe na využití čoček

Světelné jevy, zrcadla, čočky

ví, co všechno patří do sluneční soustavy

Země a vesmír

dovede vysvětlit střídání dne a noci, ročních
obdobídovede vysvětlit střídání dne a noci, ročních
období
rozlišuje planety zemského typu a velké planety

Země a vesmír

uvědomuje si rozdíly mezi planetami a hvězdami

Země a vesmír

ví, že pojem souhvězdí je dílem člověka, zná některá

Země a vesmír

Země a vesmír
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gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

9. ročník
cirkumpolární souhvězdí

uvědomuje si naši Galaxii a vnímá další galaxie

Země a vesmír

umí si vyhledat informace o kosmonautice – její historii
a dalším předpokládaném vývoji

Země a vesmír

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
použití správného přístroje pro měření střídavého proudu a napětí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
experimentální ověření magnetického pole cívky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ničivé účinky jaderných zbraní a základní způsoby ochrany před nimi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
diskuse v rámci skupiny o přínosu a negativech jaderných elektráren
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
přínos a negativa jaderných elektráren z hlediska informací v médiích
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
vyhledávání informací o kosmonautice, její historii a dalším předpokládaném vývoji
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem

298

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)

5.13 Chemie
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4

Chemie

Člověk a příroda
Vzdělávací předmět Chemie velmi úzce souvisí se vzdělávacími předměty Fyzika, Zeměpis a Přírodopis, se
kterými je společně začleněna do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato vzdělávací oblast zahrnuje okruh
problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění
přírodním faktorům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání
současných technologií a měla by jim také pomáhat lépe se orientovat v běžném životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Chemie se vyučuje v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Celková dotace předmětu
předmětu (specifické informace o předmětu tedy činí 4 vyučovací hodiny.
Učivo je rozděleno do následujících kapitol:
důležité pro jeho realizaci)
I. Pozorování, pokusy a bezpečnost práce
II. Částicové složení látek a chemické prvky
II. Chemické reakce a výpočty
IV. Anorganické sloučeniny
V. Organické sloučeniny
VI. Chemie a společnost
Výuka probíhá ve třídě v přízemí (místnost č. 15), případně v kmenových třídách.
Žáci mají k dispozici učebnice Chemie pro 8. a 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia od nakladatelství
FRAUS, výukové počítačové programy, videosnímky k probíranému obsahu učiva a záznamy pokusů,
modely (tyčinkové), jednoduché laboratorní soupravy, nástěnné obrazy, časopisy, internet - především
využívání moodle a rozesílání materiálů pomocí školního G-mailu.
Ve výuce je uplatňuje frontální výuka, skupinová výuka, demonstrační a frontální pokusy, prezentace a
práce s pracovními listy, které vytvořila vyučující. Výuka bývá podle možností doplňována exkurzemi.
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Název předmětu
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Chemie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chemie

Zeměpis
Fyzika
Přírodopis
Přírodověda
Prvouka
Matematika
Dějepis
Seminář a praktika z přír. předmětů
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky k efektivnímu učení, k plánování, organizování a řízení vlastního učení a k ochotě
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
kompetence žáků
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informace na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace, aby je efektivně využívali v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• používáme odbornou terminologii
• umožňujeme žákům samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky
posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k promýšlení a plánování způsobu řešení problému a k využívání vlastního úsudku a
zkušeností
• vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problému, nacházení jejich shodných,
podobných a odlišných znaků, k využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých
variant řešení
• vedeme žáky k samostatnému řešení problémů; k volbě vhodných způsobů řešení; k užívání
logických, matematických a empirických postupů při řešení problémů
• umožňujeme žákům prakticky ověřit správnost řešení problémů a aplikovat osvědčené postupy při
řešení obdobných nebo nových problémových situací, a tak sledovat vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• vedeme žáky ke kritickému myšlení, čtení s porozuměním, ke konání uvážlivých rozhodnutí, která
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Název předmětu

Chemie
jsou schopni si obhájit a nést za ně odpovědnost
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu, výstižně a souvisle,
vyjadřovat se kultivovaně
• věnujeme pozornost čtení s porozuměním
• učíme žáky diskutovat, argumentovat a obhajovat vhodnou formou své názory a zároveň
naslouchat názorům jiných
Kompetence sociální a personální:
• umožňujeme žákům podílet se na tvorbě společných pravidel a kritérií, řídit se jimi a následně svou
práci objektivně zhodnotit
• vedeme žáky k diskuzi a spolupráci ve skupině
• vybízíme žáky, aby sdělovali své pocity, vzájemně se povzbuzovali, oceňovali
• vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání a k sebekritice
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k zodpovědným rozhodnutím podle dané situace, poskytnutí účinné pomoci dle svých
možností a k zodpovědnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka
• učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale
udržitelného rozvoje společnosti
Kompetence pracovní:
• učíme bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla a
plnit své povinnosti a závazky
• nabádáme žáky, aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale i
z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí i ochrany kulturních
a společenských hodnot
• vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností, které získali v jednotlivých vzdělávacích oblastech
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, aby činili podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
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Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
je schopen uvést důvod, proč se má chemii učit
ví, v čem spočívá důležitost chemie
učí se dodržet bezpečnostní pravidla

Úvod do chemie
Úvod do chemie
Úvod do chemie

určí společné a rozdílné vlastnosti látek

Vlastnosti látek

pracuje bezpečně s vybranými a běžně dostupnými
látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí
nebezpečnost dostupných látek, se kterými zatím
pracovat neumí
navrhne postup a prakticky provede oddělování složek
směsí, uvede příklady oddělování složek v praxi

Vlastnosti látek

Učivo

Vlastnosti látek

objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech Vlastnosti látek
havárií s únikem nebezpečných látek
používá pojem atom, Z, A, elektronegativita, chemická
vazba , molekula ve správných souvislostech
rozlišuje chemické prvky a sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech

Částicové složení látek
Částicové složení látek
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Chemie

8. ročník

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

orientuje se v PSP

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim
lze předcházet
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí

Částicové složení látek
Halogeny
Polokovy
Kovy
Částicové složení látek

přečte chemické rovnice

Částicové složení látek

charakterizuje vzduch jako směs

Vzduch

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka

charakterizuje látky tvořící vzduch, ví o možnostech
Vzduch
výroby těchto látek ze vzduchu, ví i o využití těchto látek
vysvětlí funkci ozonu v atmosféře a popíše současné
Kyslík
ekologické problémy, které jsou spojeny s jeho
ubýváním
objasní jev zvaný elektrolýza vody
Kyslík
Vodík

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

ví o možnosti využití,ale také i zneužití látek

Vodík
Halogeny

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

charakterizuje látky

Vzduch
Kyslík
Vodík
Halogeny
Polokovy
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Chemie

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

8. ročník

dokáže charakterizovat chemické vlastnosti křemíku

Kovy
Dvouprvkové sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy)
Polokovy

vyjmenuje příklady využití křemíku v praktickém životě

Polokovy

vyjmenuje použití Na, Mg, Cu, Al, Fe

Kovy

objasní potřeby recyklovat materiály a výrobky
obsahující těžké kovy vzhledem k jejich vlivu na životní
prostředí
zná pojmy a správně je používá

Kovy

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
umí najít společné a odlišné znaky látek
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

dodržuje bezpečnostní pravidla

Úvod do chemie
Vlastnosti látek
Částicové složení látek
Vzduch
Kyslík
Vodík
Halogeny
Polokovy
Kovy
Dvouprvkové sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy)
Kovy
Dvouprvkové sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy)
Úvod do chemie
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Chemie

8. ročník

a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění

Dvouprvkové sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy)

je schopen posoudit pozitivní i negativní význam
Dvouprvkové sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy)
uvedených látek pro člověka a jeho životní prostředí
zapíše vybrané vzorce z názvu a naopak názvy ze vzorce Dvouprvkové sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy)

zná užití některých halogenidů a oxidů

Dvouprvkové sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy)

vyjmenuje některé minerály (rudy – sulfidy)

Dvouprvkové sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy)

rozlišuje směsi a vypočítá jejich složení

Vlastnosti látek

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vlastnosti látek
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dvouprvkové sloučeniny
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Chemie

8. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

vzduch, kyslík
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
dvouprvkové sloučeniny
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
halogeny
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Kyseliny a zásady

dokáže definovat kyseliny a zásady

Kyseliny a zásady

dokáže uvést zástupce kyselin a zásad i s jejich vzorci a
použitím

Kyseliny a zásady

posoudí jejích reaktivitu

Kyseliny a zásady

uvede příklady indikátorů, ví o pH

Kyseliny a zásady

Učivo
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Chemie
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů
na řešení modelových situací z praxe
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona

9. ročník

zapíše vybrané vzorce z názvu a naopak názvy ze vzorce Soli

dokáže vyjmenovat vybrané soli a zná jejich využití

Soli

vyjmenuje některé minerály

Soli

ví o pozitivních i negativních vlastnostech látek

Soli
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků
Přírodní látky
Paliva a alternativní energie
Základní chemické výpočty

vypočítá hmotnost reaktantů a produktů, zapíše
vybrané děje
ví, co jsou redoxní reakce

Chemické reakce a děje

ví, co je koroze
chápe funkci galvanických článků a akumulátorů

Chemické reakce a děje
Chemické reakce a děje

ví o vlivu chemických dějů na životní prostředí

Chemické reakce a děje

vypočítá molární hmotnost, látkové množství, látkovou

Základní chemické výpočty
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Chemie
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky
nebo produktu
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka
CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových produktů

9. ročník
koncentraci, hmotnost, objem
dokáže charakterizovat základní alkany, -eny, di-eny, yny, areny
ví o významu uhlovodíků a jejich užití v běžném životě

Uhlovodíky

dokáže porovnat motorovou naftu a benzín, LPG,…

Uhlovodíky

je schopen posoudit pozitivní i negativní význam
uvedených látek pro člověka a jeho životní prostředí

Uhlovodíky

dokáže charakterizovat jednotlivé skupiny (
halogenderiváty,dusíkaté deriváty, alkoholy….)
dokáže popsat, vyjmenovat důležité zástupce, zapsat
vzorce derivátů
dokáže popsat, vyjmenovat důležité zástupce vitamínů,
hormonů, drog, enzymů…
je schopen posoudit pozitivní i negativní význam
přírodních látek pro člověka
dokáže charakterizovat obnovitelné zdroje

Deriváty uhlovodíků

je obeznámen s významem chemického průmyslu v ČR

Chemie ve službách člověka

ví o vlivu chemie na životní prostředí a o jejím vztahu k
trvale udržitelnému rozvoji

Chemie ve službách člověka

chápe fungování fotosyntézy, dýchání...

Přírodní látky

Uhlovodíky

Deriváty uhlovodíků
Přírodní látky
Přírodní látky
Paliva a alternativní energie
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Chemie

9. ročník

biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů.
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

zná vybrané přírodní látky (sacharidy, lipidy, proteiny)

Přírodní látky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
deriváty uhlovodíků
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
paliva a alternativní zdroje energie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
soli, chemické reakce a děje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
chemické reakce a děje
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
chemie ve službách člověka

5.14 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
1
Povinný

7

Přírodopis
Člověk a příroda
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Přírodopis
Vzdělávací předmět Přírodopis velmi úzce souvisí se vzdělávacími předměty Fyzika, Zeměpis a Chemie, se
kterými je společně začleněna do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato vzdělávací oblast zahrnuje okruh
problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění
přírodním faktorům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání
současných technologií a měla by jim také pomáhat lépe se orientovat v běžném životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje od 6. do 9. ročníku, v 6., 7. a 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku jedna hodina týdně. Celková dotace předmětu činí 7 vyučovacích hodin.
Učivo je rozděleno do následujících kapitol:
důležité pro jeho realizaci)
I. Obecná biologie a genetika
II. Biologie hub
III. Biologie rostlin
IV. Biologie živočichů
V. Biologie člověka
VI. Neživá příroda
VII. Základy ekologie
VIII. Praktické poznávání přírody
Výuka probíhá v kmenových třídách, případně ve třídě v přízemí (místnost č. 15).
Žáci mají k dispozici učebnice Přírodopis pro 6., 7., 8. a 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia od
nakladatelství FRAUS, výukové počítačové programy, videosnímky k probíranému obsahu učiva, soupravy
pro mikroskopování, mikroskopy a lupy, k dispozici je mikroskop propojený s počítačem, který umožňuje
převod obrazu na dataprojektor a vytváření fotografií a videozáznamů, vizualizér, modely, neživé
přírodniny, nástěnné obrazy, internet - především využívání moodle a rozesílání materiálů pomocí školního
G-mailu.
Ve výuce je uplatňuje frontální výuka, skupinová výuka, demonstrace, prezentace a práce s pracovními
listy, které vytvořila vyučující. Výuka bývá podle možností doplňována exkurzemi.
Integrace předmětů
• Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•

Zeměpis
Chemie
Fyzika
Dějepis
Výchova ke zdraví
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Název předmětu

Přírodopis

•
•
•

Domácnost
Tělesná výchova
Seminář a praktika z přír. předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky k efektivnímu učení, k plánování, organizování a řízení vlastního učení a k ochotě
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
kompetence žáků
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informace na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace, aby je efektivně využívali v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• používáme odbornou terminologii
• umožňujeme žákům samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky
posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k promýšlení a plánování způsobu řešení problému a k využívání vlastního úsudku a
zkušeností
• vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problému, nacházení jejich shodných,
podobných a odlišných znaků, k využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých
variant řešení
• vedeme žáky k samostatnému řešení problémů; k volbě vhodných způsobů řešení; k užívání
logických, matematických a empirických postupů při řešení problémů
• umožňujeme žákům prakticky ověřit správnost řešení problémů a aplikovat osvědčené postupy při
řešení obdobných nebo nových problémových situací, a tak sledovat vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• vedeme žáky ke kritickému myšlení, čtení s porozuměním, ke konání uvážlivých rozhodnutí, která
jsou schopni si obhájit a nést za ně odpovědnost
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu, výstižně a souvisle,
vyjadřovat se kultivovaně
• věnujeme pozornost čtení s porozuměním
• učíme žáky diskutovat, argumentovat a obhajovat vhodnou formou své názory a zároveň
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Název předmětu

Přírodopis
naslouchat názorům jiných
Kompetence sociální a personální:
• umožňujeme žákům podílet se na tvorbě společných pravidel a kritérií, řídit se jimi a následně svou
práci objektivně zhodnotit
• vedeme žáky k diskuzi a spolupráci ve skupině
• vybízíme žáky, aby sdělovali své pocity, vzájemně se povzbuzovali, oceňovali
• vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání a k sebekritice
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k zodpovědným rozhodnutím podle dané situace, poskytnutí účinné pomoci dle svých
možností a k zodpovědnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka
• učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale
udržitelného rozvoje společnosti
Kompetence pracovní:
• učíme bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla a
plnit své povinnosti a závazky
• nabádáme žáky, aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale i
z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí i ochrany kulturních
a společenských hodnot
• vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností, které získali v jednotlivých vzdělávacích oblastech
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, aby činili podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
Přírodopis

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•

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

6. ročník

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
trvání života
života
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
charakteristických znaků
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
daném přehledu vývoje organismů
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody umí používat mikroskop a zhotovit mikroskopické
preparáty
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel živočišnou a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
(orgánových soustav) rostlin i živočichů
živočichů
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a
do říší a nižších taxonomických jednotek
nižších taxonomických jednotek
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam uvede na příkladech z běžného života význam virů a
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
bakterií v přírodě i pro člověka

Učivo
Planeta Země a vznik života na Zemi
Planeta Země a vznik života na Zemi
Podmínky a projevy života
Mikroskop
Buňka (rostlinná, živočišná, bakteriální)
Buňka (rostlinná, živočišná, bakteriální)

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

Viry
Bakterie
Viry
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam zná nejznámější choroby a jejich původce
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
Bakterie
Prvoci
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
umí rozeznat vybrané zástupce a zařadí je do prostředí, Sinice
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
v němž žijí
Houby
hlavních taxonomických skupin
Lišejníky
Řasy
Prvoci
Žahavci
Ploštěnci
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Přírodopis

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování při poznávání živé a neživé přírody
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi

6. ročník

zná stavbu a způsob života sinic

Hlísti
Měkkýši
Kroužkovci
Členovci
Ostnokožci
Sinice

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s
Houby
plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v
ekosystémech a místo v potravních řetězcích
objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků

Houby

aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování
při poznávání živé a neživé přírody
uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi

Mikroskop
Mikroskop

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v
různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam

Vztahy mezi organismy
Ekosystém

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a příroda

Lišejníky

Společenstvo
Ekosystém
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů rozlišuje a uvede příklady systémů organismů –
Vztahy mezi organismy
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu Společenstvo
základě příkladu základní princip existence živých a
základní princip existence živých a neživých složek
Ekosystém
neživých složek ekosystému
ekosystému
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6. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

buňka, jednobuněčné a mnohobuněčné organismy
organismy - viry, bakterie, sinice, houby...
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
organismy - viry, bakterie, sinice, houby...
společenstvo, ekosystém, člověk a příroda
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
život na Zemi
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
organismy - viry, bakterie, sinice, houby...
společenstvo, ekosystém, člověk a příroda
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
společenstvo, ekosystém, člověk a příroda
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
organismy - viry, bakterie, sinice, houby...
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

Učivo
Strunatci
Kruhoústí a paryby
Ryby
Obojživelníci
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7. ročník

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí

odvodí na základě pozorování základní projevy chování
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému prostředí

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku
se živočichy
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánům
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka,
uplatňuje zásady bezpečnostního chování ve styku se
živočichy
odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného
těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům

Plazi
Ptáci
Strunatci
Kruhoústí a paryby
Ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Strunatci
Kruhoústí a paryby
Ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Zoologie – nauka o živočiších

Rostlinné orgány semenných rostlin

porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a
Rostlinné orgány semenných rostlin
uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině
jako celku

vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických
procesů a jejich využití při pěstování rostlin

Rostlinné orgány semenných rostlin

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje
jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Výtrusné rostliny
Nahosemenné rostliny
Vybrané čeledi krytosemenných rostlin
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7. ročník

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
odvodí na základě pozorování přírody závislost a
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
prostředí

Výtrusné rostliny
Nahosemenné rostliny
Vybrané čeledi krytosemenných rostlin
Zoologie – nauka o živočiších
Botanika – nauka o rostlinách

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

správně používá nové pojmy

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a Společenstva
vztahy mezi nimi

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů –
Společenstva
společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu
základní princip existence živých a neživých složek
ekosystému
uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na
Společenstva
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

zoologie, botanika, společenstva
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
zoologie, botanika, společenstva
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zoologie, botanika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zoologie, botanika, společenstva
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•

Kompetence k učení
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8. ročník

•
•
•
•
•

RVP výstupy
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku
se živočichy
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozpozná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Učivo
Savci

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní projevy chování
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému prostředí

Savci

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka,
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s
živočichy
uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi
rozlišuje a uvede příklady systému organismů (populace,
společenstva, ekosystémy) a objasní na příkladu
základní principy existence živých a neživých složek
ekosystému
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v
různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam

Savci

uvede příklady kladných a záporných vlivů na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

Savci biomů světa

aplikuje praktické metody poznávání přírody

Savci

Savci

Savci biomů světa
Savci biomů světa

Savci biomů světa

318

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Přírodopis

8. ročník

poškození těla
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až do stáří
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
objasní význam zdravého způsobu života
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném
poškození těla
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů

chápe chování živočichů z jejich způsobu života, má
schopnost vnímat potřeby svého domácího mazlíčka,
prohlubuje si pocit zodpovědnosti za druhé

Etologie

ví o vývojové teorii

Vývoj člověka

zná základní informace o stavbě našeho těla

Orgánové soustavy člověka

chápe činnost jednotlivých orgánů, ale i celého
organismu

Orgánové soustavy člověka

ví o zdravém způsobu života

Orgánové soustavy člověka

umí poskytnout základní prvky první pomoci

Orgánové soustavy člověka

používá správné pojmy

Genetika

ví o nebezpečnosti špatného životního prostředí a
životního stylu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Genetika

savci biomů světa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
savci, orgánové soustavy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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8. ročník

savci, savci biomů světa, orgánové soustavy člověka
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
vlivu prostředí na utváření organismů
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
trvání života
života
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
pomůcek
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
oběhu vody
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a

Učivo
Genetika
Genetika
Stavba Země
Minerály a horniny

Vnitřní geologické děje
Vnější geologické děje

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy,
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

Vnější geologické děje

rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoji a udržení života na Zemi

Expedice do historie Země
Modrá planeta
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dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování při poznávání živé a neživé přírody
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i
oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i
oběhu vody
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i
oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i
oběhu vody
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i
oběhu vody
P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na

9. ročník

aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování
při poznávání živé a neživé přírody
objasní na základě příkladů základní principy existence
živých a neživých složek ekosystému
uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
chápe a umí vysvětlit příčiny zemětřesení a sopečné
činnosti

Minerály a horniny
Minerály a horniny

ví o neustálém pohybu litosférických desek

Vnitřní geologické děje

rozpozná horniny vyvřelé a přeměněné a chápe
podstatu jejich vzniku

Vnitřní geologické děje

rozlišuje typy zvětrávání

Vnější geologické děje

rozpozná horniny usazené a umí uvést zástupce

Vnější geologické děje

zná podstatu jevů v atmosféře

Modrá planeta

Modrá planeta
Modrá planeta

Vnitřní geologické děje
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rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i
oběhu vody
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i
oběhu vody
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i
oběhu vody
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i
oběhu vody
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v

9. ročník

uvědomuje si okolnosti související s rozmístěním
některých nerostných surovin

Přírodní zdroje

ví o využití hornin a nerostů v průmyslu

Přírodní zdroje

chápe vznik a vývoj organismů v minulosti i současnosti Expedice do historie Země
ví o rozmístění některých nerostných surovin na našem
území

Geologická mapa ČR

rozšířil si poznatky ze zeměpisu o našem území z
pohledu jeho geologické stavby
lépe rozumí tvaru reliéfu

Geologická mapa ČR

zná nové pojmy a přírodovědné obory

Geologie

Geologická mapa ČR
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Přírodopis

9. ročník

naší přírodě
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
minerály a horniny, vnitřní geologické děje
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
přírodní zdroje
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
přírodní zdroje

5.15 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Zeměpis
Člověk a příroda
Vzdělávací obor Zeměpis plní zejména integrační funkci, spojuje základní poznatky z řady přírodních a
společenských věd. Umožňuje žákům komplexní pohled na vzájemný vztah mezi člověkem a přírodou a
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Název předmětu

Zeměpis
pomáhá jim odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Zeměpis je realizován jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku s časovou dotací dvě
předmětu (specifické informace o předmětu hodiny týdně a v 9. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových
důležité pro jeho realizaci)
třídách, počítačové učebně, případně v terénu. Žáci mají k dispozici učebnice a odborné knihy, atlasy,
pracovní listy, dataprojektor a počítače s připojením k internetu.
Učivo je rozděleno do šesti kapitol:
Kartografie a topografie, terénní geografická výuka
Planeta Země
Přírodní složky a oblasti Země, životní prostředí
Společenské a hospodářské prostředí
Regiony světa
Česká republika
Integrace předmětů
• Zeměpis (Geografie)
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematika
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Občanská výchova
Dějepis
Přírodopis
Informační a komunikační technologie
Fyzika
Chemie
Prvouka
Vlastivěda
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky vyhledávat, shromažďovat a třídit geografické informace
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• používáme odbornou terminologii
kompetence žáků
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu, výstižně a souvisle,
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Název předmětu

Zeměpis
vyjadřovat se kultivovaně
• věnujeme pozornost čtení s porozuměním
• učíme žáky diskutovat, argumentovat a obhajovat vhodnou formou své názory a zároveň
naslouchat názorům jiných
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k rozpoznání a pochopení problému, promyslet a naplánovat jeho řešení
• zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, řešení
• zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší, vyslovují závěry
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k diskuzi a spolupráci ve skupině
• umožňujeme žákům podílet se na tvorbě společných pravidel a kritérií, řídit se jimi a následně svou
práci objektivně zhodnotit
• vybízíme žáky, aby sdělovali své pocity, vzájemně se povzbuzovali, oceňovali
• vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání, k sebekritice
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k tomu, aby naslouchali a respektovali názory druhých, uvědomovali si svá práva a
povinnosti
• vedeme žáky zodpovědně se chovat v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka,
poskytnout pomoc dle svých možností
• učíme žáky respektovat a chránit naše symboly, tradice a kulturní i historické dědictví
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k práci s různými druhy textů, map, grafů, tabulek, obrazových materiálů a dalšími
zdroji informací, a jejich interpretaci
Zeměpis

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
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Zeměpis

6. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
objasní postavení a polohu Slunce a Země ve vesmíru

RVP výstupy
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
vyjmenuje a stručně popíše součásti sluneční soustavy
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy

Učivo
Vesmír

Sluneční soustava
Měsíc

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

popíše tvar Země a umí o něm podat některé důkazy

Tvar a rozměry Země

chápe možnosti použití družicových snímků

Jak vzniká mapa?

zná dva základní pohyby Země, vysvětlí jejich důsledky

Pohyby Země

umí vyjmenovat prvky mapy a číst mapu

Co je to mapa?

umí vytvořit jednoduchou mapku (plánek)

Mapování

používá glóbus, různé druhy plánů a map

Dělení map
Práce s mapou

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

dokáže určit zeměpisnou polohu daného místa na Zemi Určování zeměpisné polohy
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Zeměpis
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších

6. ročník
seznámí se se stavbou Země

Složení Země

uvědomí si existenci a důsledky pohybu litosférických
desek

Litosféra

Jak se rodí hory?

Jak vznikají ostrovy?

chápe význam vody

Hydrosféra

vysvětlí oběh vody v přírodě

Hydrosféra

pozoruje, zaznamená a vyhodnotí počasí v místě svého
bydliště

Počasí
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Zeměpis
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,

6. ročník

umí porovnat a popsat jednotlivé podnebné pásy

Atmosféra

objasní vliv různých činitelů na podnebí

Atmosféra

charakterizuje, co je to půda a jak vzniká

Pedosféra

rozlišuje půdní typy a druhy

Pedosféra

vysvětlí význam, hospodářské využití a ochranu půdy a
příčiny úbytku půdy

Pedosféra

vyjmenuje jednotlivé přírodní krajiny

Biosféra
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zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace

6. ročník

charakterizuje přírodní podmínky v závislosti na
zeměpisné šířce a nadmořské výšce

Přírodní krajiny

Království hor - výškové stupně

uvede příklady přírodních katastrof a možnosti ochrany Lidé v ohrožení
lidí
prohloubí si kladný vztah k domovu, obci, státu

Co je domov?

pracuje s vhodnými tématickými mapami

Litosféra

Jak se rodí hory?

Hydrosféra

329

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Zeměpis

6. ročník

států světa na základě podobných a odlišných znaků

Atmosféra
Pedosféra
Přírodní krajiny
Lidé v ohrožení
Kolik nás je na Zemi?
Jak se lidé odlišují?
Zemědělství
Bohatství Země
Průmysl
Doprava
Dělení zemí podle vyspělosti
Kolik nás je na Zemi?
Jak se lidé odlišují?

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

vytvoří si představu o počtu lidí na Zemi, rychlosti jeho
růstu, rozložení obyvatelstva a jeho struktuře

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

porovná a lokalizuje na mapách hlavní oblasti světového Zemědělství
hospodářství a cestovního ruchu
Bohatství Země
Průmysl
Cestovní ruch
vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu, uvede,
Dělení zemí podle vyspělosti
vyhledá a charakterizuje příklady států podle stupně
Život ve vyspělých zemích
rozvoje
Život v méně vyspělých zemích
vysvětlí vlastními slovy význam lesa a vody pro člověka Vodní hospodářství
Lesní hospodářství

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní

posoudí vliv průmyslu, zemědělství a dopravy na životní Zemědělství
prostředí
Průmysl
Doprava
Kde lidé žijí?
pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel
Život na vesnici
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6. ročník

geografické znaky sídel
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

Život ve městech
zhodnotí strukturu, složky a funkce světového
hospodářství

Co je to hospodářství?
Zemědělství
Průmysl
Služby
Doprava
Cestovní ruch
Věda
Lidé v ohrožení

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích ve volné přírodě
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
význam vody, podmínky pro život
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zájem o okolí školy, bydliště
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vlastní názory na vesmír, naslouchání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vliv člověka na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
klimatické změny, kvalita ovzduší, ochrana životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
snímky z vesmíru, mapy jako zdroj informací,
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
lesy, pouště

331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozliší pojmy kontinent a světadíl

Pevniny a oceány

vnímá rozdíl rozlohy pevnin a oceánů

Pevniny a oceány

rozliší různé typy státních hranic

Státy a jejich hranice

rozliší státy přímořské a vnitrozemské, státy na základě
různého územního uspořádání a státního zřízení

Dělení států

chápe význam pojmů demokracie, republika, diktatura

Dělení států

vymezí polohu světadílu

Antarktida
Austrálie
Afrika
Amerika
Asie
Povrch Austrálie
Povrch Afriky
Povrch Ameriky
Povrch Asie

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
vyhledá na mapě významné prvky pobřeží a povrchu
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává světadílu a uvede příklady působení vnějších sil
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Učivo
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7. ročník

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
rozliší základní odlišnosti podnebí, přírody a vodstva
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy
jednotlivých světadílů
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

vytyčí společné znaky jednotlivých regionů v rámci
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
světadílu
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech formuluje základní příčiny současných problémů
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou populace
zásadních změn v nich
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
vyhledá, pojmenuje, popíše a porovná vybrané státy,
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy
významná města a oblasti cestovního ruchu
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v

Přírodní poměry Austrálie

Podnebí Afriky
Vodstvo Afriky
Přírodní krajiny Afriky
Podnebí Ameriky
Vodstvo Ameriky
Přírodní krajiny Ameriky
Podnebí Asie
Vodstvo Asie
Přírodní krajiny Asie
Australský svaz

Regiony Afriky
Regiony Ameriky
Regiony Asie

Obyvatelstvo Afriky
Obyvatelstvo Ameriky
Obyvatelstvo Asie
Australský svaz
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7. ročník

nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

Regiony Afriky
Regiony Ameriky
Regiony Asie

Australský svaz
Regiony Afriky
Regiony Ameriky
Regiony Asie
porovná a lokalizuje na mapách hlavní oblasti světového Australský svaz
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává hospodářství a cestovního ruchu
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Regiony Afriky
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
Regiony Ameriky
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
Regiony Asie
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů

orientuje se v tematických mapách, vyhledá a třídí
informace, pracuje s diagramy

vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu, uvede,
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
vyhledá a charakterizuje příklady států podle stupně
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové rozvoje
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných

Australský svaz

Regiony Afriky

Regiony Ameriky
Regiony Asie
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(modelových) států
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
lokalizuje na mapách oceány, porovnává a přiměřeně
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává hodnotí jejich potenciál
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Atlantský oceán
Jižní oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
Arktida
Oceánie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace s jinými národy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
kultura a tradice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
problematika občanské společnosti a státu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
život obyvatel v různých částech světa, mezinárodní integrace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rasismus
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
význam vody, podmínky pro život
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
aktuality a zajímavosti, obrazový materiál, zdroje informací
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů

335

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Zeměpis

8. ročník

•
•
•

RVP výstupy
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vymezí polohu světadílu

Učivo
Evropa - jednota v rozmanitosti
Evropa ve světě

vyhledá na mapě významné prvky pobřeží a povrchu
světadílu

Pestrá příroda Evropy

uvede příklady působení vnějších sil

Pestrá příroda Evropy

rozliší základní odlišnosti podnebí, přírody a vodstva

Pestrá příroda Evropy

vyjmenuje významné přírodní zdroje a vyhledá v atlasu
ložiska důležitých nerostných surovin

Pestrá příroda Evropy

zhodnotí strukturu populace a migraci obyvatelstva

Evropská kulturní rozmanitost
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Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

popíše vývoj počtu obyvatelstva a jeho rozmístění

Proměny obyvatelstva Evropy

vytyčí společné znaky jednotlivých regionů v rámci
světadílu

Západní Evropa
Severní Evropa
Střední Evropa
Jižní Evropa
Východní Evropa

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

vyhledá, pojmenuje, popíše a porovná vybrané státy,
významná města a oblasti cestovního ruchu

Západní Evropa
Severní Evropa
Střední Evropa
Jižní Evropa
Východní Evropa

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů

orientuje se v tematických mapách, vyhledá a třídí
informace, pracuje s diagramy

Evropská integrace
Hospodářská odvětví a doprava
Proměny obyvatelstva Evropy
Hospodářství ČR
Proměny české populace
V Česku domov můj
Poloha ČR

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
vymezí polohu ČR
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
vyhledá na mapě významné prvky povrchu země
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
rozliší základní odlišnosti podnebí, přírody a vodstva
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
české krajiny
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu

Povrch ČR

Přírodní poměry ČR
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Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit

8. ročník
vymezí významné přírodní zdroje a vyhledá v atlasu
ložiska důležitých nerostných surovin

Přírodní zdroje ČR

uvědomí si nutnost ochrany přírody

Ochrana přírody

Krajina, ve které žijeme

zhodnotí strukturu populace, vývoj počtu obyvatelstva a Proměny české populace
jeho rozmístění

vyhledá, pojmenuje, popíše a porovná kraje ČR,
významná města a oblasti cestovního ruchu

Kulturní bohatství naší země
Kraje ČR

Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
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Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
evropská civilizace, mezinárodní integrace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
kultura a tradice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
nacionalismus
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ochrana životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace s jinými národy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
aktuality a zajímavosti, obrazový materiál, zdroje informací
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
lokalizuje na mapách hlavní geopolitické změny a
politické problémy
uvede konkrétní příklady globalizace

Učivo
Globalizace

Globalizace
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hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů

9. ročník

vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu

Rozdíly ve vyspělosti zemí

porovná státy světa na základě podobných a odlišných
znaků
uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států podle
stupně rozvoje
jmenuje neznámější příklady organizací

Rozdíly ve vyspělosti zemí

charakterizuje OSN a EU

Integrace zemí

pracuje s vhodnými tematickými mapami

Rozdíly ve vyspělosti zemí
Integrace zemí
Kulturní rozmanitost lidstva
Mezinárodní migrace
Osídlení
Typy zemědělství
Zemědělský půdní fond
Rozdělení průmyslu
Význam dopravy
Cestovní ruch
Globální změny klimatu

Rozdíly ve vyspělosti zemí
Integrace zemí
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9. ročník

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

posoudí rozložení, strukturu, pohyby světové populace

Kulturní rozmanitost lidstva

posoudí postavení národnostních menšin v ČR

Kulturní rozmanitost lidstva

dokáže posoudit projevy porušování lidských práv

Lidská práva

uvede příklady památek UNESCO

Ochrana kulturního a přírodního dědictví

porovnává a lokalizuje na mapách oblasti cestovního
ruchu

Cestovní ruch

vymezí na mapě světa oblasti chudoby

Co je chudoba?

chápe princip tzv. bludného kruhu chudoby

Co je chudoba?

uvádí příčiny, které vedou k mobilitě lidí

Mezinárodní migrace

vyjmenuje problémy, s nimiž se může migrant v cílové
zemi setkat

Mezinárodní migrace
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růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit

9. ročník

vysvětlí rozdíly mezi městem a venkovem

Osídlení

uvede příklady světových velkoměst

Osídlení

popíše základní kontrasty mezi městy rozvojového a
vyspělého světa

Kontrasty mezi městy rozvojového a vyspělého světa

charakterizuje typy zemědělství

Typy zemědělství

vysvětlí a popíše strukturu pojmu zemědělský půdní
Zemědělský půdní fond
fond
rozdělí průmysl do tří základních odvětví, uvede příklady Rozdělení průmyslu
oborů a jejich výrobků
rozlišuje nerostné suroviny, uvede jejich praktické
využití, zná dopady těžby na životní prostředí

Rozdělení průmyslu

formuluje význam dopravy, porovnává jednotlivé druhy Význam dopravy

uvede hlavní problémy dopravy, orientuje se v
dopadech jednotlivých druhů dopravy na životní
prostředí

Vliv dopravy na životní prostředí

342

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Zeměpis

9. ročník

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech

zhodnotí význam služeb pro každodenní život obyvatel,
uvede příklady z místa svého bydliště

Služby

zná princip skleníkového efektu, uvede konkrétní
příklady důsledků globálních změn klimatu

Globální změny klimatu

uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného
chování a jednání při mimořádných událostech

Globální změny klimatu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
evropská civilizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
globalizace, mezinárodní integrace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
miniprojekty Uprchlík, Život ve slumu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
kultura a tradice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vlastní názory, naslouchání, spolupráce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
miniprojekty Uprchlík, Život ve slumu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
tisk a Internet jako zdroj informací, globalizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ochrana životního prostředí, vyčerpatelnost nerostných surovin
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
mapy a Internet jako zdroj informací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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9. ročník

analýza - miniprojekty Uprchlík, Život ve slumu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
analýza - miniprojekty Uprchlík, Život ve slumu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rasismus

5.16 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 9. ročník
0
0

7

Hudební výchova

Umění a kultura
Hudební výchova má podněcovat, rozvíjet a kultivovat přirozenou potřebu dětí setkávat se s hudbou.
Rozvíjí hudební činnosti a dovednosti, probouzí a podporuje umělecké cítění, tvořivost a fantazii. Pomáhá
k psychickému a fyzickému uvolnění, získání elementárních hudebních znalostí a dovedností.
Vyučující využívají moderních metod práce, navštěvují představení pro děti, koncerty a vystoupení žáků
ZUŠ. Zapojují se do projektů Pasování na čtenáře, divadelních představení, pěveckých soutěží.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, v 1. až 7.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Při výuce žáci používají hudební
důležité pro jeho realizaci)
nástroje a audiovizuální techniku. V některých hodinách pracují v počítačové učebně a využívají k danému
tématu výukové programy a internet.
Cíle výuky:
rozvoj žákovy osobnosti
rozvoj hudebních schopností a dovedností
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Název předmětu
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Hudební výchova
rozvoj uměleckého cítění, tvořivosti a fantazie

•
•
•
•
•
•
•
•

Hudební výchova

Český jazyk a literatura
Dějepis
Výtvarná výchova
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• umožňujeme žákům rozvíjet svou tvořivost
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• učíme žáky realizovat vlastní nápady
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k aktivnímu podílu na přípravě, realizaci i hodnocení
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky i učitelem
• vytváříme přátelské vztahy ve třídě
Kompetence sociální a personální:
• učíme žáky respektovat dohodnutá pravidla
• zařazujeme práci ve skupině
Kompetence občanské:
• vedeme žáky ke společnému stanovení pravidel chování
• střídáme role ve skupině s důrazem na prožitek
Kompetence pracovní:
• učíme žáky správně používat hudební nástroje, didaktické pomůcky
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
dbá správného nasazení tónu
snaží se o správnou výslovnost a dýchání
pracuje s písněmi
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
používá k doprovodu písní nejjednodušší orffovské
nástroje rytmické
pracuje s hudebně-pohybovými hrami

je schopen pohybově vyjádřit hudební kontrasty

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná je schopen sluchově rozlišit délku, výšku, sílu a barvu
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící tónu
hudby

Učivo
Hlasová hygiena- dýchání, výslovnost, nasazení a
tvorba tónu
Hlasová hygiena- dýchání, výslovnost, nasazení a
tvorba tónu
Hlasová hygiena- dýchání, výslovnost, nasazení a
tvorba tónu
Rytmizace a melodizace textů
Hra na orffovské nástroje
Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad
Ukolébavka a pochod
Hra na tělo
Pohybové vyjádření vlastností tónů, tempa a
emocionálního zážitku z hudby
Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad
Ukolébavka a pochod
Hra na tělo
Pohybové vyjádření vlastností tónů, tempa a
emocionálního zážitku z hudby
Délka, výška, síla, barva tónu
Melodie- vzestupná a sestupná
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1. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

rytmické a pohybové hry a cvičení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
lidové a umělé písně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
zpěv, poslech, dramatizace, použití jednoduchých nástrojů
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

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

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

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

je schopen zazpívat jednoduchý kánon

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

postupně rozšiřuje hlasový rozsah

Učivo
Hlasová hygiena
Správná výslovnost na konci slov
Rozšiřování hlasového rozsahu
Jednoduchý kánon
Realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu
Hlasová hygiena
Správná výslovnost na konci slov
Rozšiřování hlasového rozsahu
Jednoduchý kánon
Realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu
Hlasová hygiena
Správná výslovnost na konci slov
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HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

2. ročník

pracuje s písněmi

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
při rytmizaci a melodizaci textů pracuje se čtvrťovými a
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem osminovými hodnotami
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
rozpozná těžkou dobu
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
pracuje s hudebními hrami
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

používá k doprovodu písní orffovské nástroje rytmické

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

je schopen pohybově vyjádřit charakter melodie a její
ukončenost

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

seznamuje se s poskočným krokem

pracuje s hudebně-pohybovými hrami

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná pracuje s notovou osnovou
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná rozlišuje pozvolné zesilování a zeslabování
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící

Rozšiřování hlasového rozsahu
Jednoduchý kánon
Realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu
Hlasová hygiena
Správná výslovnost na konci slov
Rozšiřování hlasového rozsahu
Jednoduchý kánon
Realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu
Hudební hry- ozvěna, otázka- odpověď
Rytmizace a melodizace textů ve 2/4 a 3/4 taktu
Hudební hry- ozvěna, otázka- odpověď
Rytmizace a melodizace textů ve 2/4 a 3/4 taktu
Hudební hry- ozvěna, otázka- odpověď
Rytmizace a melodizace textů ve 2/4 a 3/4 taktu
Hra na orffovské nástroje
Poskočný krok
Pohybové vyjádření vlastností tónu, tempa a dynamiky
a emocionálního zážitku z hudby
Poskočný krok
Pohybové vyjádření vlastností tónu, tempa a dynamiky
a emocionálního zážitku z hudby
Poskočný krok
Pohybové vyjádření vlastností tónu, tempa a dynamiky
a emocionálního zážitku z hudby
Zesilování- zeslabování, zrychlování- zpomalování
Noty, houslový klíč
Zesilování- zeslabování, zrychlování- zpomalování
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2. ročník

hudby
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná rozlišuje postupné změny tempa
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
pracuje s poslechovými skladbami
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální

Zesilování- zeslabování, zrychlování- zpomalování

Rozlišování hlasů při poslechu vokální hudby- mužský,
ženský, dětský sbor
Hudba vokální a instrumentální
Poslech hry na hudební nástroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
lidové a umělé písně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
zpěv, poslech, dramatizace, použití jednoduchých nástrojů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
rytmická a dechová cvičení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
taneční a pohybové hry
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

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

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
dodržuje zásady hlasové hygieny

Učivo
Hlasová hygiena- dýchání v pauze a mezi frázemi
Další rozšiřování hlasového rozsahu
Kánon
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3. ročník

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

postupně rozšiřuje hlasový rozsah

Další rozšiřování hlasového rozsahu

je schopen zazpívat kánon

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

pracuje s písněmi

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

doprovází písně orffovskými nástroji

Hlasová hygiena- dýchání v pauze a mezi frázemi
Další rozšiřování hlasového rozsahu
Kánon
Hlasová hygiena- dýchání v pauze a mezi frázemi
Další rozšiřování hlasového rozsahu
Kánon
Rytmizace a melodizace textů ve 2/4 a 3/4taktu
Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby
Hra na orffovské hudební nástroje

seznamuje se s taktováním

Taktování

pracuje s hudebně-pohybovými hrami

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

je schopen pohybově vyjádřit charakter melodie

Dvoudobá chůze a tanec- přísuvný krok
Pohyb dle hudby na místě, vpřed i vzad
Pohybové vyjádření melodie, jejího charakteru,
tempa, dynamiky a emocionálního zážitku z hudby
Dvoudobá chůze a tanec- přísuvný krok
Pohyb dle hudby na místě, vpřed i vzad
Pohybové vyjádření melodie, jejího charakteru,
tempa, dynamiky a emocionálního zážitku z hudby
Taktová čára, notová osnova

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
při rytmizaci a melodizaci textů pracuje s čtvrťovými,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem osminovými a půlovými hodnotami

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná pracuje s notovou osnovou, taktovou čárou
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
pracuje s poslechovými skladbami
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální

Hudba vokálně-instrumentální; orchestr- sólo
Poslech hry na hudební nástroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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3. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

lidové a umělé písně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
zpěv, poslech, dramatizace, použití jednoduchých nástrojů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
základy hudební teorie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
taneční a pohybové hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
dodržuje zásady hlasové hygieny získané v
předcházejících ročnících a snaží se o správné vázání
tónů a prodlužování výdechu

postupně rozšiřuje hlasový rozsah

Učivo
Hlasová hygiena- prodlužování výdechu, vázání tónů
Rozšiřování hlasového rozsahu

Hlasová hygiena- prodlužování výdechu, vázání tónů
Rozšiřování hlasového rozsahu

351

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Hudební výchova
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace

4. ročník

prochází průpravou dvojhlasého zpěvu

Průprava dvojhlasu

pracuje s písněmi

Realizace písní ve 2/4 , 3/4 a 4/4 taktu

orientuje se v notovém záznamu jednoduché melodie

Orientace v notovém záznamu jednoduché melodie

při rytmizaci a melodizaci textů tvořivě obměňuje
hudební modely

Rytmizace a melodizace textú ve 2/4, 3/4, a 4/4 taktu

dle svých schopností hraje jednoduché lidové písně na
orffovské nástroje

Hra lidových písní na orffovské nástroje

při doprovodu na orffovské hudební nástroje vytváří
předehry, mezihry a dohry

Hra předeher, meziher a doher
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4. ročník

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z pracuje s poslechovými skladbami
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

Rozlišování melodie od doprovodu
Odlišování durové a mollové tóniny

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby

seznamuje se s polkou a valčíkem a snaží se vytvářet
pohybové improvizace

Polka, valčík

pracuje s hudebně-pohybovými hrami

Vyjádření charakteru poslouchané hudby a
emocionálního zážitku pohybem

rozpozná malou písňovou formu ab, aba

Písňová forma ab, aba

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
lidové a umělé písně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
zpěv, poslech, dramatizace, použití jednoduchých nástrojů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
základy hudební teorie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
taneční a pohybové hry
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
prezentace, referáty na dané téma
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poznávání evropských kultur
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•

Kompetence k učení
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5. ročník

•
•
•
•
•

RVP výstupy
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
upevňuje vokální dovednosti osvojené v nižších
ročnících

Učivo
Hlasová hygiena
Upevňování vokálních dovedností osvojených v nižších
ročnících

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti

sjednocuje hlasový rozsah

Sjednocování hlasového rozsahu

zpívá jednoduchý lidový dvojhlas

Počátky dvojhlasu

pracuje s písněmi

Počátky dvojhlasu
Zpěv české hymny

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby

orientuje se v notovém záznamu melodie a dle svých
schopností ji reprodukuje

Práce s notovým záznamem

doprovází lidové písně na orffovské nástroje melodické
a rytmické

Hra jednoduchých lidových písní na orffovské nástroje
melodické a rytmické

seznamuje se formou poslechu s velkou písňovou
formou

Velká písňová forma
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5. ročník

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic pracuje s hudebními motivy, předvětím a závětím
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z pracuje s poslechovými skladbami
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace

Obměňovat a tvořit hudební motivy a aplikovat je při
hře předvětí a závětí

pracuje s pojmy dirigent, sbormistr, kapelník

Hudba dříve a dnes, k poslechu a tanci, na zámcích, v
chrámech, v koncertních síních
Orchestr smyčcový, dechový, symfonický, lidová
kapela
Dirigent, sbormistr, kapelník

formou poslechu se seznamuje se světovými skladateli

Formou poslechu seznámení se světovými skladateli

pracuje s hudebně-pohybovými hrami

Vyjádření charakteru poslouchané hudby a
emocionálního zážitku pohybem

nacvičuje v jednoduché choreografické úpravě valčík a
polku

Polka, valčík

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
lidové a umělé písně
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
prezentace, referáty na dané téma
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
zpěv, poslech, dramatizace, použití jednoduchých nástrojů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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5. ročník

základy hudební teorie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
taneční a pohybové hry
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poznávání evropských kultur
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
hudba jiných národů
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti dle svých individuálních dispozic dokáže intonačně
Intonační cvičení - vzestupné a sestupné řady tónů,
a dovednosti při hudebních aktivitách
přesně a rytmicky přesně zazpívat v jednohlase, popř. v intonace durových stupnic
dvojhlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
Reprodukce krátkých tónových motivů
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních
Reprodukce známých písní, krátkých témat i částí
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
skladeb
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
správně rytmicky doprovází jednoduché písně na
Reprodukce známých písní, krátkých témat i částí
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů Orffovy nástroje
skladeb
a žánrů
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
vytváří si rytmické cítění a zdokonaluje rytmickou paměť Rytmické hry, hádanky, ozvěny
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry,
Tvoření jednoduchých partitur pro Orffovy nástroje
a dovednosti při hudebních aktivitách
mezihry a dohry
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6. ročník

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami

pohybem vyjadřuje polkový, valčíkový a pochodový
rytmus

Pochod, polka, valčík, mazurka, country, folk, rock and
roll

dokáže pohybem vyjádřit obsah písně

Dramatizace písní (vánoční koledy), taneční kroky

orientuje se v proudu znějící hudby a vnímá užité
výrazové prostředky

Melodie, harmonie, tempo, rytmus, dynamika, barva,
metrum, takt

sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a
umí je pojmenovat

Poznávání hudebních nástrojů a rozdělení do
jednotlivých skupin - hud. nástroje v lidové hudbě

rozliší skladbu vokální a instrumentální

Vokální a instrumentální skladba

umí rozlišit umělou a lidovou píseň, melodram, muzikál, Lidová a umělá píseň, melodram, muzikál, opera,
operu a operetu
opereta

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
reprodukce tónových řad, rytmická cvičení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
mezilidské vztahy v koledách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
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6. ročník

vzájemná komunikaci při tanci a pohybu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Evropa a svět v počátcích vývoje hudby
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými seznámí se s nejstaršími hudebními památkami
druhy umění
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

seznámí se s vybranými skladbami

Učivo
Původ hudby - pravěk
Staré hudební kultury
Populární hudba

dle svých dispozic dokáže zpívat intonačně čistě a
rytmicky přesně
správně rytmicky doprovází jednoduché písně na
Orffovy nástroje

Reprodukce známých písní, částí skladeb

rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby

Komorní a symfonická hudba

zařadí hudbu do příslušného období, umí toto období
charakterizovat i v širší umělecké tvorbě

Baroko, klasicismus, romatismus
České hudební dějiny
Baroko, klasicismus, romatismus
České hudební dějiny
Muzikál

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými orientuje se v základní tvorbě významných hudebních
druhy umění
skladatelů
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými orientuje se ve světové a české muzikálové tvorbě,
druhy umění
jmenuje hlavní představitele a základní díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Reprodukce známých písní, částí skladeb
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7. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

vnímání krásy v lidových a umělých písních
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
lidové písně jiných národů, poznávání kulturních tradic

5.17 Výtvarná 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
2
2
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

15

Výtvarná výchova

Umění a kultura
Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím tvůrčích činností žáka, ve kterých uplatňuje vlastní
vnímání, myšlení, cítění, prožitky, představivost a fantazii. Umožňuje mu prostřednictvím plošných i
prostorových artefaktů vyjadřovat se k různým tématům, životním situacím, společnosti a dění v okolním
světě. K tvorbě využívá v prvních ročnících základní výtvarné techniky, postupně se tyto techniky kombinují
a vzrůstá jejich náročnost, využívají se i netradiční techniky a materiály. K emotivní tvorbě se přidává
poznávání vývoje výtvarné kultury, estetických principů a velkých světových umělců. Ve všech formách
výtvarného projevu se prezentuje osobnost žáka a dává mu možnost individuálně se vyjádřit. Svůj výtvarný
projev mají žáci možnost prezentovat, smysluplně obhájit a zároveň říci svůj věcný názor na práci ostatních.
Umožňuje žákům vytvářet vlastní vztah k výtvarnému umění, výtvarným hodnotám, zaujímat k nim svůj
postoj, rozvíjet schopnost vnímání světa.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 3. ročníku 1 hodinu týdně,
předmětu (specifické informace o předmětu ve 4. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, případně počítačové
důležité pro jeho realizaci)
učebně. Při výuce žáci používají převážně vlastních základních výtvarných pomůcek (štětce, barvy, kreslící
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Název předmětu

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Výtvarná výchova
materiál), dále ve výuce mají žáci k dispozici specifické výtvarné materiály pro grafické techniky
a keramickou tvorbu. Ve výuce žáci využívají také audiovizuální techniku a počítače s připojením
k internetu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výtvarná výchova

Český jazyk a literatura
Dějepis
Hudební výchova
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• vedeme žáky k osvojení různých výtvarných technik, základních pojmů vizuální kultury a jejich
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
prostřednictvím ke komplexnějšímu vnímání světa
kompetence žáků
• učíme žáky třídit získané poznatky a následně je používat při samostatném tvůrčím projevu
Kompetence k řešení problémů:
• předkládáme žákům takové úkoly, které umožňují volbu různých výtvarných postupů
Kompetence komunikativní:
• vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků při řešení zadaných úkolů při skupinové práci
• umožňujeme žákům vhodnou formou obhájit svůj výtvarný názor, zhodnotit úspěšnost dosaženého
výsledku
Kompetence sociální a personální:
• umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
• vedeme žáky k respektování pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních
• učíme žáky sebedůvěře a vzájemné pomoci
Kompetence občanské:
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Výtvarná výchova

•

ve výuce reflektujeme společenské a kulturní dění, účastníme se výtvarných soutěží, výsledky tvůrčí
práce prezentujeme na výstavách
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k samostatné práci, dodržování vymezených pravidel
• učíme žáky správným a efektivním způsobem užívat materiál, nástroje a vybavení, dodržovat
hygienická a bezpečnostní pravidla při práci
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

1. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Kresba- výrazové vlastnosti linie, její kombinace v
ploše
Malba- rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování fantazie

dovede míchat barvy

Teorie barev- základní barvy

používá štětce různé velikosti pro zadanou práci

Malba- rozvíjení smyslové citlivosti
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Výtvarná výchova
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

1. ročník
používá techniku malby temperou, křídou, pastelem,
voskovkou, pastelkou

Malba- rozvíjení smyslové citlivosti
Otisk a malování prstovou technikou

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně rozvíjí si jemnou motoriku pomocí modelovacích hmot Modelování
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
pracuje s fantazií
Koláž- vytrhávání, vystřihování
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
tematické práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj kreativity prostřednictvím vlastní vizuální tvorby
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
příroda a okolní svět
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
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Výtvarná výchova

2. ročník

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření, porovnává je a třídí

Kresba a malba realistického vidění

používá barvy a tvary v realistickém vidění

Kresba a malba realistického vidění

interpretuje podle schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření

Kresba a malba realistického vidění

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

projevuje a uplatňuje své životní zkušenosti ve
výtvarném projevu

Kresba a malba realistického vidění

rozezná a namíchá studené a teplé barvy

Hry s vodou a barvou

uplatňuje při práci rozvoj fantazie

Fantazie

rozvíjí si jemnou motoriku

Kresba a malba realistického vidění
Rytmus v dekoru

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

hledání souvislostí

Kresba a malba realistického vidění

Hry s vodou a barvou
Dynamická malba
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Výtvarná výchova

2. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

rozvoj kreativity prostřednictvím vlastní vizuální tvorby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
tematické práce
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
příroda a její ztvárnění
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ztvárnění literární tvorby
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně

3. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Pohyb při práci, hře a sportu v plošné tvorbě

porovnává je a třídí na základě odlišností vycházející z
jeho zkušeností vjemů, zážitků a představ

Pohyb při práci, hře a sportu v plošné tvorbě

své vlastní zkušenosti uplatňuje v plošném i
prostorovém uspořádání objektů

Pohyb při práci, hře a sportu v plošné tvorbě
Techniky plastického vyjádření, hmatové podněty

kreslí měkkým materiálem, perem, tužkou, uhlem, špejlí Práce s tuší
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Výtvarná výchova

3. ročník

obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

Otisky, osová souměrnost
Hry s kaňkou a klovatinou

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

zvládá skupinovou práci

Pohyb při práci, hře a sportu v plošné tvorbě
Hry s kaňkou a klovatinou

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
rozvoj kritického myšlení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj kreativity prostřednictvím vlastní vizuální tvorby
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vliv člověka na krajinu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ztvárnění literární tvorby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
tematické práce
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
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4. ročník

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

porovnává a rozpoznává prvky vizuálně obrazného
vyjádření- prohloubí si a zdokonalí techniky z prvního
období

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

využívá vlastních pohledů na svět

Malba- hra s barvou
- míchání barev
- Goethův barevný kruh
Kresba- výrazové vlastnosti linie
- kompozice v ploše
- výběr výtvarných technik
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
zvládá plošné i prostorové vyjádření a uspořádání prvků, Malba- hra s barvou
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
vědomě se zaměřuje na projev vlastních životních
Kresba- výrazové vlastnosti linie
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
zkušeností v návaznosti na komunikaci
Grafické techniky- tisk z koláže
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
- ze šablon
- otisk
- vosková technika
Malba- hra s barvou
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného barevně vyjádří své pocity a nálady
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a
Kresba- výrazové vlastnosti linie
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako
nezávislý model
Malba- hra s barvou
Kresba- výrazové vlastnosti linie

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
poznává známé ilustrátory
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
namíchá doplňkové barvy ze základních barev
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace

Ilustrátoři dětské knihy

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
zachytí podstatu v kresbě podle modelu
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového

Malba- hra s barvou
Kresba- výrazové vlastnosti linie

Malba- hra s barvou
- míchání barev
- Goethův barevný kruh
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4. ročník

vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ztvárnění literární tvorby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj kreativity prostřednictvím vlastní vizuální tvorby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
tematické práce
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
přírodní společenstva
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
skupinové práce a projekty
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
prohlubuje a zdokonaluje naučené techniky

Učivo
Prostředky pro vytváření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ, osobních zkušeností
Techniky plastického vyjadřování- modelování z
papíru, hlíny
Koláž
Zachycení podstaty v kresbě dle modelu
Další rozvoj fantazie- plakát, bilbord
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5. ročník

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)

komunikuje o obsahu svých děl

Prostředky pro vytváření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ, osobních zkušeností

dokáže kresbou vystihnout tvar

Zachycení podstaty v kresbě dle modelu

zachycuje prostor a využívá znalosti perspektivy

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

zvládá stínování

Prostředky pro vytváření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ, osobních zkušeností
Techniky plastického vyjadřování- modelování z
papíru, hlíny
Koláž
Zachycení podstaty v kresbě dle modelu
Zachycení podstaty v kresbě dle modelu

zaměřuje se vědomě na projevení vlastní životní
zkušenosti v návaznosti na komunikaci

Prostředky pro vytváření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ, osobních zkušeností

rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a
životní zkušenosti

Koláž
Další rozvoj fantazie- plakát, bilbord
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VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

5. ročník
pracuje s přírodninami

Koláž

poznává ilustrace známých českých ilustrátorů

Ilustrátoři dětské knihy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
ztvárnění literární tvorby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
skupinové práce a projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj kreativity prostřednictvím vlastní vizuální tvorby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
tematické práce
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k přírodě a okolí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
kulturní a historické odlišnosti
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. 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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6. ročník

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
aktivně kombinuje vizuálně obrazné elementy k
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
dosažení obrazného vyjádření v plošných, objemových a
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, prostorových vztazích
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
dle svých fantazijních představ je schopen doplňovat a
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
rozvíjet pozorovanou skutečnost (v okolní přírodě,
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z krajině i vesmíru)
představ a fantazie

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
je schopen své fantazijní představy výtvarně zhodnotit
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
naučí se správně užívat techniku malby, texturu,
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
správně míchat a vrstvit
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

Linie a tvary (kresebné techniky, vizuálně obrazné
vyjádření linie, tvaru, struktury)

Objem (výtvarné vyjádření objemu a prostoru
kresebnými a malířskými technikami)
Barevnost (primární a sekundární barvy,
komplementární barvy, teplé a studené barvy,
barevné odstíny)
Pravěké umění
Linie a tvary (kresebné techniky, vizuálně obrazné
vyjádření linie, tvaru, struktury)
Objem (výtvarné vyjádření objemu a prostoru
kresebnými a malířskými technikami)
Barevnost (primární a sekundární barvy,
komplementární barvy, teplé a studené barvy,
barevné odstíny)
Linie a tvary (kresebné techniky, vizuálně obrazné
vyjádření linie, tvaru, struktury)
Objem (výtvarné vyjádření objemu a prostoru
kresebnými a malířskými technikami)
Barevnost (primární a sekundární barvy,
komplementární barvy, teplé a studené barvy,
barevné odstíny)
Portrét, proporce lidského těla
Umění starověkého Egypta
Antika
Objem (výtvarné vyjádření objemu a prostoru
kresebnými a malířskými technikami)
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6. ročník

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
uvědomí si rozdílné výtvarné možnosti kresby a malby
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

uvědomuje si základní proporční vztahy lidského těla

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá

uvědomuje si funkcí písma, jeho sdělnou i výtvarnou
hodnotu

Barevnost (primární a sekundární barvy,
komplementární barvy, teplé a studené barvy,
barevné odstíny)
Linie a tvary (kresebné techniky, vizuálně obrazné
vyjádření linie, tvaru, struktury)

Objem (výtvarné vyjádření objemu a prostoru
kresebnými a malířskými technikami)
Barevnost (primární a sekundární barvy,
komplementární barvy, teplé a studené barvy,
barevné odstíny)
Portrét, proporce lidského těla
Portrét, proporce lidského těla
Umění starověkého Egypta
Antika
Písmo, jeho funkce a využití

vytváří nové abecedy, ověřuje si výrazové a typologické Písmo, jeho funkce a využití
možnosti písma

uvědomuje si důležitost znakových vyjadřovacích
prostředků při komunikaci v minulosti a dnes

Písmo, jeho funkce a využití

uvědomuje si význam umění pro člověka

Pravěké umění
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vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

6. ročník
seznamuje se s nejstaršími doklady lidské tvůrčí činnosti Pravěké umění

uplatňuje prostorové cítění při tvarování a modelování
výrobků, pracuje se sochařskými nástroji

Pravěké umění

seznamuje se s vizuální kulturou starověkých kultur,
získané poznatky užívá jako zdroj svébytného
výtvarného projevu

Umění starověkého Egypta
Antika

vybírá a kombinuje vhodné vyjadřovací prostředky v
ploše i prostoru k dosažení originálního fantazijního
vyjádření na základě vlastního pozorování

Umění starověkého Egypta
Antika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj kreativity prostřednictvím vlastní vizuální tvorby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
vizuální kultura jako prostředek komunikace mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zevrubné pozorování okolního světa, vnímání jeho výtvarných hodnot
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•

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

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
samostatně hledá vhodná vizuálně obrazná vyjádření
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
různých nálad a pocitů, seznamuje se s abstraktní
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, tvorbou
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
hledá symbolické významy jednotlivých barev, vnímá
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
barvu jako nositele určitého významu
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
seznamuje se s vizuální kulturou středověku,
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
křesťanskou ikonografií, uvědomuje si narativní i
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
dekorativní hodnotu tvorby
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé hodnotí na konkrétních příkladech funkčnost a
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje estetickou kvalitu výrobku
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé vnímá účinek reklamy na člověka
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

Učivo
Emoce, pocity a nálady ve vizuálním umění

Emoce, pocity a nálady ve vizuálním umění

Středověké umění

Užité umění, design

Užité umění, design
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VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

7. ročník

vnímá architekturu jako jeden z druhů vizuálního umění, Podoby architektury
uvažuje nad souvislostí funkce a formy

dokáže své fantazijní představy zachytit v plošné i
plastické podobě

Podoby architektury

orientuje se v zákonitostech perspektivního zobrazování Podoby architektury
Krajina a příroda

citlivě vnímá okolní přírodu, hledá estetické hodnoty
přírody

Krajina a příroda

na základě smyslových podnětů poznává vlastnosti
přírodních živlů a volně je transformuje ve výtvarné
podobě

Krajina a příroda

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
vizuální kultura jako prostředek komunikace mezi lidmi
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7. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

rozvoj kreativity prostřednictvím vlastní vizuální tvorby
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
pozorování okolního prostředí, vnímání jeho estetických hodnot
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
umění různých kultur v Evropě, Asii a Africe
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
vizuální umění ve službách reklamy a propagace
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
prakticky si ověřuje základní kompoziční principy ve
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
fotografii (dominanta, subdominanta, vertikála,
některé metody uplatňované v současném výtvarném horizontála, diagonála), učí se v reálném prostoru
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
vybírat vhodnou kompozici fotografie
fotografie, video, animace
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
pomocí vhodných počítačových programů pracujících s
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
rastrovou grafikou hledá nové vizuálně estetické
některé metody uplatňované v současném výtvarném možnosti fotografie
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá

Učivo
Fotografie (dokumentární, umělecká)

Fotografie (dokumentární, umělecká)
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vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

8. ročník
uvědomuje si estetické hodnoty industriálních památek Krása techniky (industriální umění, estetická hodnota
strojů)

samostatně hledá výtvarnou techniku pro vyjádření své Krása techniky (industriální umění, estetická hodnota
fantazijní představy
strojů)

seznamuje se s možnostmi spojení písma a obrazu v
Užitá grafika (pour feliciter, poštovní známka, plakát)
jeden celek, uplatňováním jeho komunikačního obsahu

uvažuje nad vyjádřením pohybu ve vizuálním umění v
Pohyb ve vizuálním umění
plošné i prostorové tvorbě, variuje různé vlastnosti
výtvarných prvků a jejich vzájemných vztahů pro získání
osobitých výsledků

využívá své zkušenosti a pozorovací schopnosti při
hledání nových vizuálně obrazných souvislostí, zamýšlí
se nad vztahem člověka a přírody a jeho výstižného
vizuálního zachycení, hledá vhodné výtvarné techniky k
vyjádření svých představ
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
užívá vhodné výtvarné prostředky k zachycení jevů a
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
procesů v proměnách, vývoji a vztazích, uplatňuje
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z osobitý přístup k realitě
představ a fantazie
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
seznamuje se s proměnami estetické a užitné hodnoty
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
výrobků v dějinném vývoji

Člověk a jeho svět (vztah člověka k přírodě, člověk jako
součást přírody)

Člověk a jeho svět (vztah člověka k přírodě, člověk jako
součást přírody)

Umění všedního dne (ornament, móda)
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svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

8. ročník

zamýšlí se nad podobou originálních oděvů a dalších
Umění všedního dne (ornament, móda)
předmětů hmotné kultury a možnostmi jejich vytvoření
z běžně dostupných materiálů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

práce kolektivu na jednom vizuálním díle
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zevrubné pozorování okolního světa, vnímání jeho výtvarných hodnot
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hledání prostřednictví vizuální tvorby vlastní postoj k životu a životním hodnotám
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
vizuální kultura jako prostředek komunikace mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj kreativity prostřednictvím vlastní vizuální tvorby
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
vizuální stránka mediálního sdělení
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
seznámí se se základními uměleckými směry, slohy a

Učivo
Výtvarné umění 20. století (kubismus, futurismus,
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vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,

9. ročník
hlavními umělci vizuální tvorby 20. století

surrealismus, op-art, pop-art)

využívá moderní vizuální umění jako podnět k vlastní
tvorbě

Výtvarné umění 20. století (kubismus, futurismus,
surrealismus, op-art, pop-art)

seznamuje se a využívá netradiční výtvarné techniky

Výtvarné umění 20. století (kubismus, futurismus,
surrealismus, op-art, pop-art)

seznamuje je s moderními uměleckými projevy,
srovnává je, zaujímá k nim postoj

Současné umění a umělci

rozlišuje obsah vizuálně obrazných vyjádření
uměleckých projevů současnosti a minulosti, orientuje
se v oblastech moderního umění

Současné umění a umělci

chápe umění jako způsob poznání a komunikace

Vztahy mezi lidmi
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9. ročník

upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

Osobní postoje ve výtvarném umění

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

Vztahy mezi lidmi
pokouší se pomocí vizuálně obrazného vyjádření
konkretizovat a vysvětlit své postoje s vědomím osobní, Osobní postoje ve výtvarném umění
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

dokáže pomocí samostatně zvolených výrazových
prostředků vytvořit sdělnou vizuální kompozici

Vztahy mezi lidmi

Osobní postoje ve výtvarném umění

zamýšlí se nad současnou uměleckou kulturou a
designem

Osobní postoje ve výtvarném umění

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zevrubné pozorování okolního světa, vnímání jeho výtvarných hodnot
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
výtvarné vyjádření životních hodnot a osobních postojů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj kreativity prostřednictvím vlastní vizuální tvorby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

379

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Výtvarná výchova

9. ročník

umění jako způsob vzájemného poznání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
vizuální kultura jako prostředek komunikace mezi lidmi, výtvarné zachycení dialogu

5.18 Výchova ke zdraví
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
0

2

Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví
Předmět Výchova ke zdraví je součástí celku Člověk a zdraví. Umožňuje žákům, aby získali základní
poznatky o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví, které se zde učí rozvíjet a chránit při
propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické zdraví) a učí se být za ně odpovědný. Žáci si v
předmětu upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti rozlišovat a odmítat škodlivé látky, učí se předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v
každodenních i mimořádných situacích.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výchova ke zdraví má časovou dotaci jednu hodinu týdně v 6. a 7. ročníku. Ve školním roce 2016/2017 se
předmětu (specifické informace o předmětu bude vyučovat i v 8. a 9. ročníku. V 8. ročníku podle plánu 6. ročníku a v 9. ročníku podle plánu 7. ročníku.
Učivo je rozděleno do následujících kapitol:
důležité pro jeho realizaci)
I. Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání
II. Změny v životě člověka
III.Člověk a výživa
IV. Životní styl
V. Člověk a zdraví
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Název předmětu

Výchova ke zdraví
VI. Rozvoj osobnosti
Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, popřípadě v počítačové učebně. Žáci mají k dispozici
učebnice a netbooky, vyhledávají informace v tištěných i elektronických mediích.
Žáci mají k dispozici učebnice Výchova ke zdravému životnímu stylu pro II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií od nakladatelství FRAUS, výukové počítačové programy, videosnímky k probíranému
obsahu učiva, cvičný zdravotnický materiál, nástěnné obrazy, internet - především využívání moodle a
rozesílání materiálů pomocí školního G-mailu.
Ve výuce je uplatňuje frontální výuka, skupinová výuka, demonstrace, prezentace a práce s pracovními
listy, které vytvořila vyučující.

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•

Výchova ke zdraví

Člověk a svět práce
Přírodopis
Domácnost
Tělesná výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• nabádáme žáky k důležitosti ochrany zdraví
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme žáky k uplatňování základních zásad z oblasti zdravého životního stylu ve vlastním denním
kompetence žáků
režimu
• vedeme žáky k vyhledávání potřebné informací a jejich využívání v konkrétních situacích
• vedeme žáky k výběru a využívání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení
• učíme propojovat získané poznatky do širších celků a nalézat souvislosti
• vedeme k hodnocení získaných poznatků, jejich třídění a vyvozování závěrů
Kompetence komunikativní:
• nabádáme žáky, aby formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
• vedeme žáky k umění naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
• učíme žáky komunikovat na odpovídající úrovni
• učíme využívat ke komunikaci vhodné technologie
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k vyhledávání vhodných informací, k práci s nimi a k nalézání řešení

381

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
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Výchova ke zdraví

•
•
•

vedeme žáky kriticky myslet a mít schopnost vhodnou formou hájit svá rozhodnutí a názory
vedeme žáky ke spolupráci v týmu, vzájemnému si naslouchání a pomoci
nabádáme žáky k projevům odpovědného chování v různých situacích a poskytnutí pomoci
v případě potřeby
• vedeme žáky k uplatňování osvojených sociálních dovedností a modelů chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby k vyhledání odborné pomoci sobě
i druhým
Kompetence občanské:
• učíme žáky znát legislativu, obecné morální zákony a dodržovat je
• nabádáme žáky k respektování názorů ostatních a formování si volních a charakterových rysů
• nabádáme žáky k vyhodnocování možných manipulativních vlivů vrstevníků na základě svých
znalostí a zkušeností
• vedeme k zodpovědnému rozhodování podle dané situace
• vedeme k přijetí zodpovědnosti za své chování
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce
• vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací a práce s nimi
Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
uplatňuje vhodné způsoby chování v různých životních Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání
situacích, nenásilným způsobem řeší případné konflikty,
vhodně volí způsob komunikace
rozlišuje záměrné a nezáměrné působení
Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání
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spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

6. ročník

rozlišuje práva a povinnosti členů rodiny

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

dokáže definovat a rozlišit pojmy přátelství, láska,
partnerství, manželství

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

respektuje multikulturní zvláštnosti

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

zamýšlí se nad osudem dětí vyrůstajících bez rodičů,
uvědomuje si hodnotu rodiny

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

vštěpuje si správné způsoby komunikace mezi rodiči a
dětmi

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

umí vyjádřit své pocity spojené se životem v rodině

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

dodržuje společně stanovené zásady v třídním kolektivu Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání
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Výchova ke zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

6. ročník
dokáže pojmenovat základní emoce

Změny v životě člověka

vnímá vliv prožitých událostí na formování osobnosti

Změny v životě člověka

přijímá rozdíly mezi lidmi jako přirozený jev

Změny v životě člověka

upevňuje si pravidla správné životosprávy

Člověk a výživa

dokáže vysvětlit význam zdravé výživy pro zdravý vývoj
lidského těla

Člověk a výživa

rozlišuje nežádoucí způsoby a uvědomuje si důsledky na Člověk a výživa
zdraví
nachází souvislosti mezi různými typy alternativního
stravování a uvědomuje si možná rizika

Člověk a výživa

zaujímá kritický postoj k současným způsobům
stravování, k reklamě a hygieně potravin

Člověk a výživa

zná své možnosti v péči o zdraví v souvislosti se
stravováním a celkovým životním stylem

Člověk a výživa

toleruje odlišnosti ve stravování různých národů a kultur Člověk a výživa
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Výchova ke zdraví

6. ročník

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory
zdraví v rámci školy a obce
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

chápe hodnotu zdraví jako předpoklad životní pohody

Člověk a zdraví

dokáže vysvětlit základní pojmy spojené se zdravím,
nemocí a postižením

Člověk a zdraví

uvědomuje si význam preventivní péče

Člověk a zdraví

pozná sám sebe a potřeby druhých lidí

Rozvoj osobnosti

umí vyjádřit své pocity spojené s odlišnostmi mezi lidmi Rozvoj osobnosti

posuzuje svá vlastní práva a práva jiných a respektuje je Rozvoj osobnosti

uvědomuje si nutnost ochrany lidských práv

Rozvoj osobnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
životní styl
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
životní styl
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Vztahy mezi lidmi
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Výchova ke zdraví

6. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

vztahy mezi lidmi
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vztahy mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vztahy mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
vztahy mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
vztahy mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozvoj osobnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
rozvoj osobnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
rozvoj osobnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
rozvoj osobnosti
Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník

•
•
•
•
•

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

Učivo
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Výchova ke zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,

7. ročník
zná rizikové situace, které mohou zapříčinit rozpad
rodiny

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

umí vyjádřit své pocity spojené se životem v rodině

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

jmenuje a vysvětlí příčiny rozpadu manželství a chápe
význam prevence rozvodů

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

uvádí přednosti a nedostatky soužití v rodině, možnosti Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání
pomoci a tolerance

dokáže se vyjadřovat a prosazovat formou přiměřenou
situaci

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

zná asertivní práva a povinnosti, poznatky dokáže
využívat v praxi

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

dodržuje společně stanovené zásady v třídním kolektivu Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

dokáže asertivně vyjadřovat pochvalu a objektivní
kritiku a sám je dovede přijímat

Vztahy mezi lidmi aneb O dorozumívání

uvědomuje si vývojové změny fyzické, psychické a

Změny v životě člověka
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Výchova ke zdraví
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví

7. ročník
sociální a dokáže je rozlišit
dokáže vysvětlit rozdíl mezi pojmy vjem, smyslové
Změny v životě člověka
vnímání, sociální vnímání, myšlení, myšlenková operace,
paměť, pozornost, hra, práce, city
uvědomuje si součinnost smyslových orgánů

Změny v životě člověka

vnímá vliv prožitých událostí na formování osobnosti

Změny v životě člověka

uvědomuje si význam motivace pro dosahování dobrých Změny v životě člověka
výsledků činnosti

dokáže pojmenovat hlavní znaky jednotlivých
vývojových období

Změny v životě člověka

uvědomuje si odlišnosti a dokáže popsat bio-psychosociální změny v období dospívání a vysvětlí význam
odlišností mezi mužem a ženou
rozumí a správně užívá pojmy z oblasti sexuality

Změny v životě člověka

umí vyjádřit své pocity spojené s dospíváním

Změny v životě člověka

Změny v životě člověka
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VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního

7. ročník
uvědomuje si rizika spojená s těhotenstvím dětí a
mladistvých

Změny v životě člověka

uvědomuje si význam plánovaného rodičovství, zná
moderní antikoncepční metody a prostředky

Změny v životě člověka

zaujímá zodpovědný postoj k sexuálnímu životu a
rodičovství

Změny v životě člověka

uvědomuje si význam zdravé výživy pro tělesný a
duševní vývoj dítěte

Člověk a výživa

získané poznatky aplikuje při sestavování konkrétních
jídelníčků

Člověk a výživa

umí vyjádřit své pocity spojené s násilím

Životní styl

dokáže poznat nebezpečí spojené s agresivním
chováním jedince i skupiny

Životní styl

objasní mechanismus vzniku domácího násilí, zná
možnosti prevence a pomoci obětem

Životní styl

rozlišuje nežádoucí chování ve škole a v rodině, které
vede k násilí a šikaně, dokáže najít účinné preventivní

Životní styl
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vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého

7. ročník
programy

zaujímá odmítavý postoj ke všem formám násilí

Životní styl

vysvětlí příčiny vzniku závislosti a negativní vliv působení Životní styl
drog na lidský organismus

zaujímá odmítavé stanovisko k propagaci návykových
látek

Životní styl

umí vyjádřit své pocity spojené se záludností drog

Životní styl

objasní mechanismus vzniku závislostí na návykových
látkách

Životní styl
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člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s

7. ročník

rozlišuje nežádoucí taktiky reklamních agentur
propagujících tabákové výrobky a alkoholické nápoje,
zaujímá k nim odmítavé stanovisko

Životní styl

zná rizika injekční aplikace návykových látek a možnost
přenosu viru HIV

Životní styl

dokáže přesvědčivě odmítat návykové látky

Životní styl

orientuje se v nabídce specializované pomoci

Životní styl

dokáže vysvětlit význam prevence vzniku civilizačních
chorob

Člověk a zdraví

analyzuje příčiny vzniku civilizačních chorob

Člověk a zdraví
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běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření

7. ročník

upevňuje si pravidla zdravého života, uvědomuje si svůj Člověk a zdraví
aktuální zdravotní stav a řeší případné nedostatky, ví,
kdy se obrátit na odborníky

uvědomuje si význam relaxace, volí vhodnou formu

Člověk a zdraví

hledá kompromis ve vztazích a učí se řešit různé
vztahové konflikty

Rozvoj osobnosti

hledá nové způsoby řešení problémů

Rozvoj osobnosti

zná základní lidská práva a uplatňuje je v reálných
situacích

Rozvoj osobnosti

posuzuje svá vlastní práva a práva jiných a respektuje je Rozvoj osobnosti

učí se zvládat stresové situace, zamýšlí se nad způsoby
řešení konfliktů, dokáže potlačit své emoce

Rozvoj osobnosti

uvědomuje si chybné tendence při vnímání druhých lidí Rozvoj osobnosti
a snaží se je minimalizovat
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7. ročník

dobrých mezilidských vztahů v komunitě
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

dokáže poskytnout první pomoc

Člověk a zdraví

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
rozvoj osobnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
rozvoj osobnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Vztahy mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozvoj osobnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
vztahy mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vztahy mezi lidmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
rozvoj osobnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
vztahy mezi lidmi
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy mezi lidmi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
životní styl
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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7. ročník

vztahy mezi lidmi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
životní styl

5.19 Tělesná výchova
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

3. ročník
2
Povinný

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

18

Tělesná výchova

Člověk a zdraví
Tělesná výchova je důležitou složkou života každého jedince, proto je součástí školního a tudíž i
celoživotního vzdělávání. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání jako součásti zdravého
životního stylu a jsou motivováni k dalšímu pohybovému rozvoji. Mnozí reprezentují školu v různých
sportovních soutěžích a mají možnosti se účastnit zimních lyžařských kurzů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace v 1. - 9. ročníku jsou 2 hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Do tělesné výchovy patří všechny činnosti, při nichž je hlavním smyslem rozvoj pohybových schopností a
dovedností, které jsou do jisté míry předurčeny konkrétní etapou vývoje žáka, somatotypem, genetickými
důležité pro jeho realizaci)
předpoklady a zdravotním stavem. Učivo Tělesné výchovy se cyklicky opakuje a je skutečně nástrojem
k postupnému rozvoji pohybových schopností a dovedností.
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

•
•
•

Dějepis
Anglický jazyk
Přírodověda
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Název předmětu

Tělesná výchova

•
•
•
•
•
•

Prvouka
Hudební výchova
Přírodopis
Výchova ke zdraví
Fyzika
Sportovní hry
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky používat obvyklá tělocvičná
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
názvosloví
kompetence žáků
• učíme žáky uvědomovat si důležitost pohybu
• vedeme žáky k aktivnímu zapojení do společných sportovních her
• vybízíme je ke zdokonalování svých dovedností a návyků
• učíme je rozhodovat podle sportovních pravidel
Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky uvědomovat si problémové situace při pohybových činnostech
• učíme žáky reagovat na herní situace
• vedeme žáky k samostatnému řešení různých situací
• učíme žáky uvědomovat si zodpovědnost svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky používat verbální a neverbální komunikace
• učíme žáky vyjadřovat se pomocí tělocvičné terminologie
• učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu
• vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play"
Kompetence sociální a personální:
• učíme žáky pracovat ve skupině
• učíme žáky podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v tým
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků
Kompetence občanské:
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Název předmětu

Tělesná výchova

•
•

učíme žáky zásadám slušného chování
vedeme žáky aktivně k ochraně zdraví
Kompetence pracovní:
• učíme žáky používat bezpečně náčiní
• učíme dodržovat dohodnutá pravidla
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou zvládá v souladu s individuálními předpoklady
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
jednoduché pohybové činnosti, 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
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
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
dodržuje zásady bezpečného chování, učí se
pohybových činnostech a soutěžích
zodpovědnosti a spolupráci
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

Učivo
Cvičení průpravná
Cvičení rovnováhy

Cvičení s náčiním a na nářadí

Bezpečnost při pohybových činnostech
Základy sportovních her
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Tělesná výchova
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

1. ročník
reaguje na základní pokyny, povely

Nástupy a povely

respektuje pravidla hygieny při TV

Vhodné oblečení a obutí

zvládá podle svých předpokladů základy techniky běhu, Základy sportovních her
skoku a hodu
Základy atletiky

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou osvojuje si pravidla sebekontroly a sebeovládání
Turistika a pobyt v přírodě
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
seznamuje se se základy pohybu na bruslích
Bruslení
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
škola v přírodě, přespolní běh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

RVP výstupy
ŠVP výstupy
zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou projevuje kladný postoj k pohybovým aktivitám
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Učivo
Rozvoj obratnosti, kloubní pohyblivosti, odrazových
schopností, pružnosti
Nástupy a povely
Rozvoj obratnosti, kloubní pohyblivosti, odrazových
schopností, pružnosti
Rozvoj základních pohybových dovedností
prostřednictvím herních činností
Rozvoj obratnosti, kloubní pohyblivosti, odrazových
schopností, pružnosti

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou
orientaci podle individuálních předpokladů

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

zvládá podle svých předpokladů základy techniky běhu, Rozvoj obratnosti, kloubní pohyblivosti, odrazových
schopností, pružnosti
skoku a hodu
Základy atletiky

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti

osvojuje si pravidla sebekontroly a sebeovládání

dodržuje zásady bezpečného chování, učí se
zodpovědnosti a spolupráci

Bezpečnost při pohybových činnostech

reaguje na základní pokyny, povely

Nástupy a povely

respektuje pravidla hygieny při TV

Vhodné oblečení a obutí
Bezpečnost při pohybových činnostech

Cvičení s náčiním a na nářadí
Turistika a pobyt v přírodě
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2. ročník

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

Průpravné a úpolové cvičení
seznamuje se se základy pohybu na bruslích

Bruslení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
škola v přírodě, přespolní běh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
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

Učivo
Základy plavání
Zdokonalení správné techniky cvičení
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3. ročník

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

osvojuje si jednotlivé cviky, sestavy

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

seznamuje se se základy pohybu na bruslích

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

zvládá činnosti prováděné ve skupině

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;

osvojuje si základy plavání, bojuje s odvahou

Prostorová orientace a rovnováha
Posilování svalstva celého těla
Zdokonalení techniky bruslení
Turistika a pobyt v přírodě
Zdokonalení správné techniky cvičení

Prostorová orientace a rovnováha
dbá na bezpečnost při cvičení

Bezpečnost při pohybových činnostech

zvládá podle svých předpokladů základy techniky běhu, Rozvoj pohyblivosti, rychlosti, dynamické síly,
skoku a hodu
obratnosti a vytrvalosti
reaguje na základní pokyny, povely

osvojuje si pravidla sebekontroly a sebeovládání

Zdokonalení správné techniky cvičení
Bezpečnost při pohybových činnostech
Zdokonalení techniky bruslení

Základy plavání
Zdokonalení techniky bruslení
Turistika a pobyt v přírodě
Základy sportovních her
Turistika a pobyt v přírodě
Základy sportovních her
Základy plavání
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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

3. ročník
chůze v terénu, ochrana přírody

Turistika a pobyt v přírodě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
škola v přírodě, přespolní běh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
žák spojuje pravidelnou pohybovou činnost se zdravím

Učivo
Základy lyžování
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4. ročník

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
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
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech

Zdokonalení jednotlivých stylů plavání
Zdokonalení správné techniky cvičení, vytváření
předpokladů pro správné držení těla
Kondiční cvičení
Zdokonalení správné techniky cvičení, vytváření
předpokladů pro správné držení těla

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení

Osvojení základů techniky běhu, skoku dalekého i
vysokého, hodu míčkem
Zdokonalení správné techniky cvičení, vytváření
předpokladů pro správné držení těla

reaguje na základní pokyny, povely, užívá základní
názvosloví
dodržuje pravidla her a soutěží

Osvojení si tělocvičného názvosloví
Míčové a pohybové hry
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her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

4. ročník

cvičí podle jednoduchého popisu cvičení

Osvojení techniky akrobatických prvků a přeskoků
Osvojení si tělocvičného názvosloví

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

předvede základní akrobatické prvky a jednoduše
zhodnotí kvalitu provedení pohyb.činnosti spolužáka

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-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
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

zvládá průpravná atletická cvičení, pohybové hry pro
rozvoj běžecké rychlosti a startovní reakce

Osvojení techniky akrobatických prvků a přeskoků
Sebehodnocení a vzájemné hodnocení
Osvojení základů techniky běhu, skoku dalekého i
vysokého, hodu míčkem

zvládá techniku rychlého a vytrvalého běhu, skoku do
dálky a techniku hodu míčkem

Osvojení základů techniky běhu, skoku dalekého i
vysokého, hodu míčkem

za pomoci učitele změří základní pohybové výkony a
porovnává je s předchozími

Sebehodnocení a vzájemné hodnocení

osvojí si pohybové dovednosti s míčem, zvládá herní
dovednosti

Míčové a pohybové hry

s pomocí učitele se orientuje v terénu

Turistika

osvojuje si pravidla fair play

Míčové a pohybové hry

zvládá základní techniky pohybu na bruslích

Bruslení

zvládá zákl. lyžařské pohyby, bezpečně sjede z mírného
kopce a zastaví

Základy lyžování

403

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Tělesná výchova

4. ročník

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-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

adaptuje se na vodní prostředí

Zdokonalení jednotlivých stylů plavání

dodržuje hygienu plavání

Zdokonalení jednotlivých stylů plavání

zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní
plavecké dovednosti

Zdokonalení jednotlivých stylů plavání

zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou Zdokonalení jednotlivých stylů plavání
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

škola v přírodě, přespolní běh, lyžování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách, smysl pro fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích, dodržování pravidel
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•

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

•
•

RVP výstupy
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
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
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
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
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech

Učivo
Bezpečnost při pohybových činnostech

Prostorová orientace a rovnováha

Posílení svalstva celého těla

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti a koordinace pohybu
Prostorová orientace a rovnováha

Posílení svalstva celého těla

reaguje na základní pokyny, povely, užívá základní
názvosloví

dodržuje pravidla her a soutěží, cvičí podle
jednoduchého popisu cvičení

Běh, skoky odrazem jednonož, snožmo, přeskoky,
lezení, šplhání, vystupování, výskoky a seskoky,
překonávání překážek, zvedání, nošení, házení a
chytání, je možné je provádět s náčiním i bez náčiní,
na nářadí i bez nářadí
Míčové a pohybové hry
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pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
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
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

5. ročník

zvládá průpravná atletická cvičení, pohybové hry pro
rozvoj běžecké rychlosti a startovní reakce

Zdokonalení základů techniky běhu, skoku dalekého i
vysokého, hodu míčkem

zvládá podle svých předpokladů základy techniky
rychlého a vytrvalého běhu

Zdokonalení základů techniky běhu, skoku dalekého i
vysokého, hodu míčkem

zvládá techniku skoku do dálky z krátkého rozběhu i z
místa a techniku hodu míčkem z místa a chůze

Zdokonalení základů techniky běhu, skoku dalekého i
vysokého, hodu míčkem

zvládá běh v terénu, souvislý běh, běh prokládaný chůzí Zdokonalení základů techniky běhu, skoku dalekého i
vysokého, hodu míčkem
změří základní pohybové výkony a porovnává je s
Sportovní akce a soutěže
předchozími
osvojí si pohybové dovednosti s míčem, zvládá herní
Míčové a pohybové hry
dovednosti
s pomocí učitele se orientuje pomocí turistických značek Turistika

osvojuje si pravidla fair play

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládá základní techniky pohybu na bruslích
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládá základy lyžařské techniky
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a zúčastní se sportovních akcí školy
soutěže na úrovni třídy

Míčové a pohybové hry
Sportovní akce a soutěže

Bruslení

Lyžování

Sportovní akce a soutěže

406

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Tělesná výchova

5. ročník

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
škola v přírodě, přespolní běh, lyžování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů, významných sportovních událostí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách, smysl pro fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích, dodržování pravidel
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
výběr a sestavení týmů
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vnímá význam pohybu pro zdraví, důležitost pohybu a
TV

Učivo
Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
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TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
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-9-1-05 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
zranění

používá tělovýchovnou a sportovní terminologii

chápe rozdíl mezi aerobní a anaerobní činností

zvládá podle svých možností základní techniky a
zlepšuje své výkony

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
zvládá techniku odrazu pro skoky
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
uvědomuje si správné držení těla, zvládá pohybové
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního dovednosti cvičení na nářadí a s náčiním
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění
Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, vytrvalosti,
síly a koordinace pohybu

Průpravné běžecké cvičení, 60 metrů, vytrvalostní běh
v terénu (1 - 2 km) a na ovále (dívky 600 m, chlapci
1000 m)
Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký
Hod míčkem
Šplh na laně a tyči
Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký

Hod míčkem
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Přeskok přes kozu
Cvičení s hudbou
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
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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

6. ročník

zvládá koordinaci pohybu

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
vnímá důležitost svalového aparátu při gymnastických
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
prvcích a cíleně posiluje jednotlivé svalové partie
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
usiluje o zlepšení techniky v gymnastických disciplínách
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

lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení
Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, vytrvalosti,
síly a koordinace pohybu
Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký
Hod míčkem
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Přeskok přes kozu
Cvičení s hudbou
Šplh na laně a tyči
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Šplh na laně a tyči
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou

Přeskok přes kozu
Cvičení s hudbou
Šplh na laně a tyči
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
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6. ročník

zvládá techniku skoku a odrazu v gymnastice
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
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
umí překonat zábrany
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
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

zvládá pravidla sportovních her, zlepšuje úroveň
jednotlivých herních činností, získává základní herní
návyky

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

naplňuje pravidla fair play

posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení
Přeskok přes kozu

Přeskok přes kozu
Šplh na laně a tyči

Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 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-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

6. ročník

účastní se školních sportovních akcí a soutěží

zvládá techniku hodu

nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Sportovní akce a soutěže
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže

Hod míčkem
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
přespolní běh, cvičení v přírodě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů, významných sportovních událostí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
výběr a sestavení týmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách, smysl pro fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
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6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady různé pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích, dodržování pravidel
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
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-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vnímá význam pohybu pro zdraví, důležitost pohybu a
TV

používá tělovýchovnou a sportovní terminologii

chápe rozdíl mezi aerobní a anaerobní činností

zvládá podle svých možností základní techniky a
zlepšuje své výkony

Učivo
Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění

Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění
Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění

Průpravné běžecké cvičení, 60 metrů, vytrvalostní běh
v terénu (1 - 2 km) a na ovále (dívky 600 m, chlapci
1000 m)
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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
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
zvládá techniku odrazu pro skoky
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
uvědomuje si správné držení těla, zvládá pohybové
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního dovednosti cvičení na nářadí a s náčiním
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký
Hod míčkem
Šplh na laně a tyči
Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, vytrvalosti,
síly a koordinace pohybu
Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký

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

zvládá koordinaci pohybu

Hod míčkem
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Přeskok přes kozu
Cvičení s hudbou
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení
Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

vnímá důležitost svalového aparátu při gymnastických
prvcích a cíleně posiluje jednotlivé svalové partie

Hod míčkem
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Přeskok přes kozu
Cvičení s hudbou
Šplh na laně a tyči
Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, vytrvalosti,
síly a koordinace pohybu
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
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ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
usiluje o zlepšení techniky v gymnastických disciplínách
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

zvládá techniku skoku a odrazu v gymnastice
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
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
umí překonat zábrany
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou

zvládá pravidla sportovních her, zlepšuje úroveň

Šplh na laně a tyči
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou

Přeskok přes kozu
Cvičení s hudbou
Šplh na laně a tyči
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení
Přeskok přes kozu

Přeskok přes kozu
Šplh na laně a tyči

Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
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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

jednotlivých herních činností, získává základní herní
návyky

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

naplňuje pravidla fair play

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-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a

účastní se školních sportovních akcí a soutěží

zvládá techniku hodu

vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže

Hod míčkem
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a

415

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Tělesná výchova

7. ročník

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Přehazovaná, odbíjená. Technika chytání a házení
míče, technika odbíjení a spodní podání,cvičná utkání
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

přespolní běh, cvičení v přírodě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů, významných sportovních událostí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
výběr a sestavení týmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách, smysl pro fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady různé pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích, dodržování pravidel
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
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TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 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-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
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
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné

8. ročník
vnímá význam pohybu pro zdraví, důležitost pohybu a
TV

Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění

používá tělovýchovnou a sportovní terminologii

Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění
Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění

chápe rozdíl mezi aerobní a anaerobní činností

zvládá podle svých možností základní techniky a
zlepšuje své výkony - rychlost a vytrvalost

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, vytrvalosti,
síly a koordinace pohybu
Průpravné běžecké cvičení, 60 metrů, vytrvalostní běh
v terénu (1 - 2 km) a na ovále (dívky 800 m, chlapci
1.500 m)
Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký

Hod míčkem, vrh koulí (dívky 3 kg, chlapci 4 kg)
Šplh na laně a tyči
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příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

zvládá techniku odrazu pro skoky

zvládá techniku hodu a vrhu, vnímá rozdíl mezi vrhem a Hod míčkem, vrh koulí (dívky 3 kg, chlapci 4 kg)
hodem

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
uvědomuje si správné držení těla, zvládá pohybové
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního dovednosti cvičení na nářadí a s náčiním
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

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
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký

vnímá důležitost svalového aparátu při gymnastických
prvcích a cíleně posiluje jednotlivé svalové partie

Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Hod míčkem, vrh koulí (dívky 3 kg, chlapci 4 kg)
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Přeskok přes kozu a švédskou bednu
Cvičení s hudbou
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Šplh na laně a tyči
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
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ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
usiluje o zlepšení techniky a tělesné zdatnosti v
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
gymnastických disciplínách
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
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

zvládá techniku skoku a odrazu v gymnastice
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
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
umí překonat zábrany
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení

Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Přeskok přes kozu a švédskou bednu

Cvičení s hudbou
Šplh na laně a tyči
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení
Přeskok přes kozu a švédskou bednu

Přeskok přes kozu a švédskou bednu
Šplh na laně a tyči
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8. ročník

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
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-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zvládá pravidla sportovních her, zlepšuje úroveň
jednotlivých herních činností, získává základní herní
návyky

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

vnímá význam taktiky

Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra

Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání

Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
zorganizuje a spolurozhoduje zápas nebo turnaj

Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

naplňuje pravidla fair play

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-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou

účastní se školních sportovních akcí a soutěží

zvládá koordinaci pohybu

Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, vytrvalosti,
síly a koordinace pohybu
Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký
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činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

Hod míčkem, vrh koulí (dívky 3 kg, chlapci 4 kg)
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Přeskok přes kozu a švédskou bednu
Cvičení s hudbou
Šplh na laně a tyči
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

přespolní běh, cvičení v přírodě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů, významných sportovních událostí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
výběr a sestavení týmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách, smysl pro fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady různé pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích, dodržování pravidel
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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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-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 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-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
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
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové

9. ročník
ŠVP výstupy
vnímá význam pohybu pro zdraví, důležitost pohybu a
TV

Učivo
Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění

používá tělovýchovnou a sportovní terminologii

Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění
Organizace a bezpečnost, rozdíl mezi TV a sportem,
tělocvičné terminologie, dopomoc, záchrana, ošetření
zranění

chápe rozdíl mezi aerobní a anaerobní činností

zvládá podle svých možností základní techniky a
zlepšuje své výkony - rychlost a vytrvalost

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, vytrvalosti,
síly a koordinace pohybu
Průpravné běžecké cvičení, 60 metrů, vytrvalostní běh
v terénu (1 - 2 km) a na ovále (dívky 800 m, chlapci
1.500 m)
Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký

Hod míčkem, vrh koulí (dívky 3 kg, chlapci 4 kg)

423

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV - verze 9 (finální)
Tělesná výchova

9. ročník

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

Šplh na laně a tyči
zvládá techniku odrazu pro skoky

Zvládá techniku hodu a vrhu, vnímá rozdíl mezi vrhem a Hod míčkem, vrh koulí (dívky 3 kg, chlapci 4 kg)
hodem

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
uvědomuje si správné držení těla, zvládá pohybové
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního dovednosti cvičení na nářadí a s náčiním
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

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
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a

Hod míčkem, vrh koulí (dívky 3 kg, chlapci 4 kg)

vnímá důležitost svalového aparátu při gymnastických
prvcích a cíleně posiluje jednotlivé svalové partie

Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Hod míčkem, vrh koulí (dívky 3 kg, chlapci 4 kg)
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Přeskok přes kozu a švédskou bednu
Cvičení s hudbou
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Šplh na laně a tyči
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
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cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
usiluje o zlepšení techniky a tělesné zdatnosti v
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
gymnastických disciplínách
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
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

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
zvládá techniku skoku a odrazu v gymnastice
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
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
umí překonat zábrany
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení

Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Přeskok přes kozu a švédskou bednu

Cvičení s hudbou
Šplh na laně a tyči
Kondiční a posilovací cvičení, kruhový trénink, cvičení s
lavičkami, švihadlem, na kruhách a žebřinách,
posilovací cvičení v přírodě (fit stezka, cross fit)
Strečink, protahovací cvičení
Přeskok přes kozu a švédskou bednu

Přeskok přes kozu a švédskou bednu
Šplh na laně a tyči
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TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
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-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zvládá pravidla sportovních her, zlepšuje úroveň
jednotlivých herních činností, získává základní herní
návyky

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

vnímá význam taktiky

Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra

Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání

Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
zorganizuje a spolurozhoduje zápas nebo turnaj

Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

naplňuje pravidla fair play

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-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou

účastní se školních sportovních akcí a soutěží

zvládá koordinaci pohybu

Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Kopaná, herní činnosti jednotlivce, zpracování míče,
vedení míče, střela, cvičná utkání
Florbal, herní činnosti jednotlivce, pohyb s míčkem,
přihrávky, střelba, činnosti brankáře, cvičná utkání
Softball, chytání a házení míčku, činnosti chytače a
nadhazovače, nácvik odpalu, cvičná hra
Odbíjená, technika odbíjení spodní a horní, spodní
podání,nácvik nahrávky a útoku, cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže
Basketbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, pohyb s
míčem, střelba, cvičná utkání
Sportovní akce a soutěže

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, vytrvalosti,
síly a koordinace pohybu
Skok daleký, trojskok z místa, skok vysoký
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Tělesná výchova

9. ročník

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

Hod míčkem, vrh koulí (dívky 3 kg, chlapci 4 kg)
Akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj
na rukou, přemet stranou
Přeskok přes kozu a švédskou bednu
Cvičení s hudbou
Šplh na laně a tyči
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

přespolní běh, cvičení v přírodě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vnímání sportovních vzorů, významných sportovních událostí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
výběr a sestavení týmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce při pohybových aktivitách, smysl pro fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
zvládá v souladu s individuálními předpoklady různé pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
účast na sportovních soutěžích, dodržování pravidel
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5.20 Člověk a svět práce
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

8

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce
Předmět Člověk a svět práce se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociální výchovu, kooperaci, seberegulaci,
kreativitu. Součástí předmětu je příprava žáků pro praktický život a budoucí profesi. Poznávají různé
materiály, způsob jejich zpracování a vytvářejí si vztah k jednotlivým činnostem, který později mohou
uplatnit v budoucím povolání. Učí se pracovat samostatně podle návodu i spolupracovat v kolektivu.
Vzdělávání vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti.
Při výuce žáci využívají regionální možnosti, přírodní materiály, návštěvy výstav (ovoce a zeleniny), návštěvy
tvůrčí dílny (vánoční nebo velikonoční dílny), výstavy starých řemesel. Zapojí se do projektů, které
organizuje Dům dětí a mládeže Moravská Třebová a další organizace města.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Člověk a svět práce se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, v 1. až 5.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Při výuce žáci používají různé
důležité pro jeho realizaci)
materiály a pracovní pomůcky (papír, karton, textil, modelovací hmoty, dřevo, drobný materiál, stavebnice
aj.)
V 7. ročníku je jeho náplní provoz a údržba domácnosti a příprava pokrmů. Je určen jak chlapcům tak
dívkám, žáci se učí plánovat, organizovat práci, dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci. V
závislosti na věku žáků poskytuje důležité informace o provozu a údržbě domácnosti a pomáhá jim
zodpovědně řešit ekonomiku domácnosti. Ve 2. pololetí je náplní tohoto předmětu příprava pokrmů. V
tomto okruhu je kladen důraz na zásady zdravé výživy.
Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, pracovní oděv a pomůcky si nosí podle domluvy s vyučujícím
z domova.
V 8. a 9. ročníku je jeho náplní okruh svět práce, který vede žáky k jejich profesní a životní orientaci, volba
povolání. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.
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Název předmětu

Člověk a svět práce
Cíle výuky:
vytvoření základních pracovních dovedností a návyků
vytvoření předpokladů pro týmovou spolupráci
vytvoření schopnosti pracovat podle návodu, vybrat vhodný materiál a nářadí
vytvoření povědomí o různých oborech lidské činnosti
zdokonalení manuální zručnosti
vytvoření pozitivního vztahu k předmětu, profesní orientace
mít potřebu chránit životní prostředí

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•
•
•

Člověk a svět práce

Výchova ke zdraví
Český jazyk a literatura
Matematika
Výtvarná výchova
Informační a komunikační technologie
Fyzika
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme žáky, aby dokázali samostatně tvořit
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
• snažíme se zvolit vhodný způsob řešení
• vybízíme žáky, aby hledali různá řešení
Kompetence komunikativní:
• vybízíme žáky ke spolupraci s ostatními žáky
Kompetence sociální a personální:
• snažíme se respektovat dohodnutá pravidla
• učíme žáky pracovat ve skupině
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Název předmětu

Člověk a svět práce
Kompetence občanské:
• snažíme se společně stanovit pravidla chování
Kompetence pracovní:
• usilujeme o dodržování stanovených pravidel
• učíme se používat bezpečně a účinně materiály, nástroje

Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá
papír
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru,
modelovací hmoty
navléká, aranžuje, třídí při sběru přírodní materiál

sestavuje stavebnicové prvky

Učivo
Práce s drobným materiálem- papír, karton,
modelovací hmota, textil, přírodní materiál
Práce s drobným materiálem- papír, karton,
modelovací hmota, textil, přírodní materiál
Práce s drobným materiálem- papír, karton,
modelovací hmota, textil, přírodní materiál
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem- papír, karton,
modelovací hmota, textil, přírodní materiál
Konstrukční činnosti
Konstrukční činnosti

montuje a demontuje své práce

Konstrukční činnosti

zná základy péče o pokojové květiny- otírání listů,

Pěstitelské činnosti

pracuje podle předlohy
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Člověk a svět práce

1. ročník

zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

zalévání, pečuje o květinovou výzdobu třídy
zná základy správného stolování a společenského
chování

Pravidla správného stolování a chování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
utváření pracovních návyků a dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
práce s různými materiály
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
lidové zvyky a tradice
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá
papír
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru
přírodní materiál
pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

Učivo
Práce s papírem
Práce s papírem
Práce s přírodninami
Práce s papírem
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Člověk a svět práce

2. ročník

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

vyrobí jednoduchý textilní výrobek

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

montuje a demontuje stavebnici

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování

zná zásady péče o pokojové květiny

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování

sestaví stavebnicové prvky

pozoruje a zhodnotí výsledky pozorování

Práce s přírodninami
Modelování
Práce s textilem
Konstrukční činnosti
Sestavování modelů
Práce s textilem
Konstrukční činnosti
Sestavování modelů
Konstrukční činnosti
Sestavování modelů
Pěstitelské práce
Pěstování pokojových rostlin
Pěstitelské práce
Pěstování pokojových rostlin
Stolování
Stolování
Prostírání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
práce s různými materiály
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
upevňování pracovních návyků a dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
lidové zvyky a tradice
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Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

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

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá
papír
modeluje a rozvíjí jemnou motoriku

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

vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru

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

navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru
přírodní materiál

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

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

zvládá drobné práce s textilem

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

sestaví stavebnicové prvky

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

montuje a demontuje stavebnici
zná zásady péče o pokojové rostliny- otírání listů,
zalévání, kypření a hnojení

Učivo
Práce s drobným materiálem
Práce s drobným materiálem
Vlastnosti materiálů
Práce s drobným materiálem
Využití tradic a lidové tvorby
Práce s drobným materiálem
Využití tradic a lidové tvorby
Práce s drobným materiálem
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů
Práce s modelovací hmotou
Organizace práce
Konstrukční činnosti
Práce s drobným materiálem
Využití tradic a lidové tvorby
Konstrukční činnosti
Volná stavba- fantazie
Konstrukční činnosti
Péče o pokojové rostliny
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Člověk a svět práce

3. ročník

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

zaseje semena
provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování

Pěstitelské práce
Pěstitelské práce

orientuje se v základním vybavení kuchyně
chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
připraví jednoduchý pokrm

Základní vybavení kuchyně
Pravidla správného stolování a chování
Jednoduchá úprava stolu
Příprava jednoduchého pokrmu
Výběr a nákup vhodných potravin
Příprava jednoduchého pokrmu

udržuje čistotu a pořádek pracovní plochy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

práce s různými materiály a jejich využití
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, zhodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
upevňování pracovních návyků a dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pozorování, diskuse
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
lidové zvyky a tradice
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi skládá, vystřihuje, nalepuje, tvaruje papír, karton, textil Práce s drobným materiálem
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
Vlastnosti materiálů
z daného materiálu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi modeluje
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi polepuje
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
vytváří prostorové konstrukce
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi seznámí se se základy aranžování a využití přírodnin
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti- práce s návodem
Sestavování modelů
Práce s drobným materiálem
Výroba tiskátek z přírodnin

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic

seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky
lidových tradic

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
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
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

udržuje pořádek na pracovním místě

Využití tradic a lidových zvyků v tvorbě
Výroba tiskátek z přírodnin
Udržování pořádku na pracovním místě

zvládne různé druhy stehů

Práce s drobným materiálem

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, první
první pomoc při úrazu
pomoc při úrazu
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4. ročník

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

zná zásady péče o pokojové rostliny

Výživa rostlin

zná rozdíl mezi setím a sázením

Základní podmínky pro pěstování rostlin
Pěstování rostlin ze semen v místnosti
Výživa rostlin
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a zvolí správné pomůcky k dané práci
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené
kuchyně
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

zná pravidla správného stolování a společenského
chování

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

Dodržování jednoduchých pracovních postupůorganizace práce

Základní vybavení kuchyně
Příprava pokrmu
Výběr a nákup vhodných potravin
Jednoduchá úprava stolu
Pravidla správného stolování
Udržování pořádku na pracovním místě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, zhodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
uplatnění tvůrčí aktivity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
upevňování pracovních návyků a dovedností
práce podle návodu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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šetrné využití materiálů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání a rozvoj estetického cítění
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
úprava prostředí při stolování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
lidové zvyky, tradice a řemesla
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi skládá, vystřihuje, nalepuje, tvaruje, vyřezává, polepuje Práce s drobným materiálem
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
Vlastnosti materiálů
z daného materiálu
Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů
Práce s papírem, kartonem, textilem, drátování,
ubrousková technika
Práce s drobným materiálem
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi vytváří prostorové konstrukce
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
Jednoduché pracovní postupy
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic

seznamuje se s aranžováním a využitím přírodnin

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým seznámí se při činnosti s prvky lidových tradic
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi zvládne různé druhy stehů

Práce s drobným materiálem
Práce s přírodninami
Využití lidových tradic a zvyků a řemesel
Práce s drobným materiálem
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a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

5. ročník

udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady
hygieny, bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu
montuje a demontuje stavebnici

Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, první
pomoc při úrazu

sestaví složitější stavebnicové prvky

Sestavování náročnějších modelů

pracuje dle slovního návodu, předlohy, či schématu

Organizace práce
Práce podle návodu
Základní podmínky pěstování rostlin

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny

zná základy péče o pokojové rostliny

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně

vede pěstitelské pokusy a pozorování

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

množí rostliny odnožemi, řízkováním

Konstrukční činnosti

Pěstitelské činnosti
Setí semen, sázení rostlin řízkováním, odnožemi
Pěstitelské činnosti

zvolí dle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, Funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů
nástroje a nářadí
Základní vybavení kuchyně
orientuje se v základním vybavení kuchyně
Technika- pomocník v kuchyni
seznámí se s přípravou jednoduchého pokrmu studené i Příprava studeného pokrmu
teplé kuchyně
Výběr a nákup potřebných a správných potravin
Zdravá strava
Skladování potravin
správně stoluje a používá společenské chování
Pravidla správného stolování
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

Udržování pořádku na pracovním místě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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5. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

šetrné využití materiálů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání a rozvoj estetického cítění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
uplatnění tvůrčí aktivity
výzdoba třídy a školy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
upevňování pracovních návyků a dovedností
práce podle návodu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
úprava prostředí při stolování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
vzájemná kooperace v týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
provádí jednoduché operace platebního styku a
domácího účetnictví
umí sestavit rodinný rozpočet
dodržuje zásady čistoty v domácnosti

Učivo
Finance domácnosti
Finance domácnosti
Provoz domácnosti
Údržba domácnosti
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základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních
činnostech v domácnosti

Údržba domácnosti

chápe význam třídění odpadu

Údržba domácnosti

orientuje se v návodech k obsluze domácích spotřebičů Elektrotechnika v domácnosti

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a
předpisy

Elektrotechnika v domácnosti

umí poskytnout první pomoc při zásahu elektrickým
proudem

Elektrotechnika v domácnosti

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
Kuchyně
obsluhuje základní spotřebiče
připraví jednoduché pokrmy studené kuchyně v souladu Potraviny
se zásadami zdravé výživy
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
dodržuje základní principy stolování, společenského
chování a obsluhy u stolu ve společnosti
Úprava stolu a stolování

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Příprava pokrmů
Úprava stolu a stolování
Kuchyně
Příprava pokrmů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
příprava pokrmů, úprava stolu a stolování
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

příprava pokrmů, úprava stolu a stolování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
úprava stolu a stolování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
příprava pokrmů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
příprava pokrmů, úprava stolu a stolování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
příprava pokrmů - kuchařské knihy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ektrotechnika v domácnosti, provoz a údržba domácnosti
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
pracuje s osobnostními testy

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

porovnává své vlastnosti a schopnosti s nároky
jednotlivých profesí
poznává jednotlivé styly rozhodování
pracuje s faktory ovlivňujícími volbu profesní orientace

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o

plánuje své životní kroky

Učivo
Sebepoznání - techniky sebepoznání - jak nás vidí
ostatní - typologie osobností
Charakteristika světa práce - hodnoty práce - znaky
povolání
Rozhodování o volbě povolání - styly rozhodování kdo mě ovlivňuje při rozhodování
Charakteristika světa práce - hodnoty práce - znaky
povolání
Plánování osobních cílů - akční plán - postup při tvorbě
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volbě vhodného povolání a profesní přípravy

stanovuje si realistické cíle a hledá účinné strategie k
akčního plánu - kalendář akcí
jejich dosahování
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
uvědomuje si roli práce v životě člověka
Charakteristika světa práce - hodnoty práce - znaky
vybraných profesí
charakterizuje znaky práce
povolání
řadí jednotlivé profese do profesních oblastí a oborů a
pracuje s jejich společnými znaky
orientuje se v právních aspektech světa práce
poznává znaky a požadavky jednotlivých profesí
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
porovnává své osobní předpoklady s požadavky
Obsah a požadavky povolání - požadavky vybraných
vybraných profesí
vybraných profesí
profesí - profesní role
nacvičuje chování v různých profesních rolích
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
využívá profesní informace pro výběr vhodného
Možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních
služby pro výběr vhodného vzdělávání
povolání
oborů - přijímací řízení - informace a poradenské
orientuje se českém systému školství
služby
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
posuzuje různé zdroje informací
Práce s profesními informacemi - materiál pro
služby pro výběr vhodného vzdělávání
seznámí se se soustavou poradenckých a
poznávání znaků povolání
zprostředkovatelských služeb
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
zjišťuje nároky vybrané profese na studijní přípravu
Příprava na povolání - studijní příprava vybraných
služby pro výběr vhodného vzdělávání
pracuje s přehledy středních škol
profesí
seznamuje se se vzdělávací nabídkou v regionu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
sebepoznání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
rozhodování o volbě povolání, plánování osobních cílů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
charakteristika světa práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Obsah a požadavky povolání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
možnosti vzdělávání, příprava na povolání
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Člověk a svět práce

8. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

příprava na povolání
Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Učivo

Trh práce
Povolání lidí
Druhy pracovišť
Charakter a druhy pracovních činností
Kvalifikační, zdravotní a osobnostní požadavky
Rovnost příležitostí na trhu práce
Příprava na povolání
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
zjišťuje nároky vybrané profese na studijní přípravu
vybraných profesí
pracuje s přehledy středních škol
Studijní příprava vybraných profesí
seznamuje se se vzdělávací nabídkou v regionu
Vzdělávací nabídka v regionu
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost v modelových situacích prokáže prezentovat svoji osobu Zaměstnání
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
při vstupu na trh práce
Pracovní příležitost v obci
Způsoby hledání zaměstnání
Psaní životopisu
Pohovor u zaměstnavatele
Problém nezaměstnanosti
Úřady práce
Důležité formuláře ve světě práce
Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
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Člověk a svět práce

9. ročník

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

orientuje se ve formách podnikání

Podnikání
Druhy a struktura organizací
Nejčastější formy podnikání
Drobné a soukromé podnikání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
studijní příprava vybraných profesí, pohovor u zaměstnavatele, psaní životopisu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
pracovní příležitost v obci, úřady práce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
způsoby hledání zaměstnání, důležité formuláře ve světě práce, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
pohovor u zaměstnavatele, způsoby hledání zaměstnání, úřady práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
psaní životopisu

5.21 Malý badatel
1. ročník 2. ročník
0
0

3. ročník
1
Nepovinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
1
1
0
0
0
0
Nepovinný
Nepovinný

Celkem
3

Malý badatel
Nepovinné předměty
Vyučovací předmět Malý badatel vede žáka k uvědomování si užitečnosti studia přírodních jevů.
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Název předmětu

Malý badatel
Upozorňuje na aplikací získaných poznatků v praktickém životě. Rozvíjí dovednost objektivně a spolehlivě
pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně
interpretovat. Výuka směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o studium přírodovědných předmětů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Malý badatel je nepovinným vyučovacím předmětem pro žáky 3. - 5. ročníku I. stupně ZŠ. Vyučuje
předmětu (specifické informace o předmětu se v 1 hodinové týdenní dotaci. Výuka probíhá převážně v učebně fyziky, v kmenových třídách, případně v
důležité pro jeho realizaci)
terénu. Žáci mají k dispozici pomůcky kabinetu fyziky, chemie a přírodopisu.
Mezipředmětové vztahy
• Fyzika
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti
kompetence žáků
• umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
• snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž mají žáci radost z učení
• učíme trpělivosti, povzbuzujeme
Kompetence k řešení problémů:
• vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit
• učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, modelech a
chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních jevů
• učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
• učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných
zákonů
• rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
• podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů
• podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
• učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých
pozorování a experimentů
• vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
• podporujeme kritiku a sebekritiku
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Název předmětu

Malý badatel
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení
problémů
• minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní
vyučování
• učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní
spolupráce
• rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
• učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam)
ostatních členů týmu
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
• upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle
Kompetence občanské:
• netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
• netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci
• netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených
negativních jevů
• důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel a dodržování stanovených pracovních
postupů
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
• učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data
zpracovávat a vyhodnocovat
• v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy,
pomůcky a techniku
Malý badatel

Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Malý badatel

3. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
provádí jednoduché pokusy s vodou a vzduchem, určuje Voda, vzduch
jejich společné a rozdílné vlastnosti
uvědomuje si, že různé látky mají různé fyzikální
Voda, vzduch
vlastnosti
pokusně si ověří vznik elektrického náboje
Elektrování těles a silové působení mezi nabitými
tělesy
vysvětlí, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce
Světlo
pozná, co je příčinou vzniku zvuku

Zvuk

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
experimentálněintuitivní určování různých vlastností tekutin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
animace vzniku jednotlivých fází Měsíce
Malý badatel
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
provádí jednoduché pokusy s vodou a vzduchem, určuje Voda, vzduch

Učivo
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Malý badatel

4. ročník
jejich společné a rozdílné vlastnosti
uvědomuje si, že různé látky mají různé fyzikální
vlastnosti
pokusně si ověří vznik elektrického náboje

Voda, vzduch

vysvětlí, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce

Elektrování těles a silové působení mezi nabitými
tělesy
Světlo

pozná, co je příčinou vzniku zvuku

Zvuk

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
animace vzniku jednotlivých fází Měsíce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
experimentálněintuitivní určování různých vlastností tekutin
Malý badatel
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
provádí jednoduché pokusy s vodou a vzduchem, určuje Voda, vzduch
jejich společné a rozdílné vlastnosti
uvědomuje si, že různé látky mají různé fyzikální
Voda, vzduch
vlastnosti
pokusně si ověří vznik elektrického náboje
Elektrování těles a silové působení mezi nabitými
tělesy
vysvětlí, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce
Světlo
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Malý badatel

5. ročník
pozná, co je příčinou vzniku zvuku

Zvuk

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
animace vzniku jednotlivých fází Měsíce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
experimentálněintuitivní určování různých vlastností tekutin
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Klasifikace i slovní hodnocení

6.2 Kritéria hodnocení
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů – příloha školního řádu č. 1
Obecná ustanovení
Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění a s vyhláškou 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.
1.

Základní ustanovení

Pravidla hodnocení žáků vychází z § 30 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a ustanovení § 14
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky v platném znění.
2.

Etická a pedagogická východiska procesu hodnocení
•

důvěra v žáka a jeho rozvoj,

•

podpora, povzbuzování, budování sebedůvěry, vědomí vlastní hodnoty, uspokojování
potřeby úspěchu,

•

vytváření učebních situací, které dávají všem žákům reálnou šanci dosáhnout úspěchu,

•

otevřenost vůči vývoji – chyba jako přirozený jev, s nímž je nutno pracovat,

•

přiměřeně obtížné úkoly vzhledem k individuálním možnostem jednotlivých žáků,

•

hodnocení žáka vzhledem k jeho předchozím výkonům, individuálním předpokladům
a míře vloženého úsilí,

•

hodnotící přístupy napomáhající rozvoji osobnosti dítěte a podporující jeho vzdělávací
aktivitu.

3.

Zásady a pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

pořádaných školou
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•

hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné,
srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné,

•

hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje
individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení,

•

při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje
přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi,

•

učitel je povinen oznámit žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodnit
a poukázat na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů, po ústním
zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek ihned, výsledky hodnocení písemných prací
a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů po jejich dokončení,
při hodnocení využívá i žákovo sebehodnocení.

•

při dlouhodobějším pobytu žáka v zařízeních, která rovněž zajišťují jeho vzdělávání,
přihlédne ke známkám zde získaným ve své klasifikaci,

•

v případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího
hodnocení, pokud negativní hodnocení žáka není způsobeno dlouhodobým nebo
opakovaným neplněním základních školních povinností,

•

problémy a skutečnosti týkající se hodnocení a klasifikace a vyžadující zvláštní zřetel
projednají učitelé s ředitelkou školy nebo se zástupcem ředitelky, popřípadě je přednesou
na pedagogické radě,

•

případné zaostávání žáků v učení a problémy v jejich chování a prospěchu se projednávají
na pedagogické radě, vyučující sdělí výsledky žákovi a písemnou formou zákonnému
zástupci žáka,

•

hodnocení chování žáků stupněm uspokojivé a neuspokojivé navrhuje třídní učitel po
projednání s ostatními vyučujícími, kteří dotčeného žáka vyučují, na pedagogické radě.
Kritériem pro hodnocení chování je dodržování školního řádu a obecných norem chování.
Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.

4.

Způsob získávání podkladů pro hodnocení a klasifikace žáka

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
•

soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na
vyučování,

•

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), kontrolními
písemnými pracemi,

•

analýzou výsledků činnosti žáka,

•

konzultacemi

s ostatními

učiteli

a podle

potřeby

i s pracovníky

pedagogicko-

psychologických poraden a zdravotnických služeb,
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•

rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušné třídy.
Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně (graficky) alespoň dvakrát za každé
pololetí. Výjimku tvoří předměty tělesná výchova a hudební výchova, v nichž vyučující klasifikuje
žáky na základě snahy, přístupu k předmětu a osobních výkonů, předměty člověk a svět práce na I.
stupni, nepovinný předmět malý badatel, seminář a praktika z přírodovědných předmětů, seminář
z fyziky a domácnost, v nichž vyučující klasifikuje výrobky žáků. Učitel je povinen vést soustavnou
evidenci o každé klasifikaci žáka v programu Bakalář. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje
příslušný předmět.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období, vzhledem
k míře dosažení výstupů pro jednotlivé předměty dle ŠVP. Stupeň prospěchu se neurčuje na
základě průměru z klasifikace za příslušné období. Při určování klasifikačního stupně posuzuje
učitel výsledky práce objektivně. Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým a individuálním
zvláštnostem žáka, k případnému postižení a zdravotnímu stavu i k případné indispozici, která by
mohla vést k zakolísání v učebních výkonech. Do celkového hodnocení v daném předmětu mohou
být zahrnuty mimořádné výsledky, kterých žák dosáhl v olympiádách, soutěžích a dalších
aktivitách.
5.

Informování zákonných zástupců

Informovanost zákonných zástupců je zajišťována průběžně
•

písemně prostřednictvím programu Bakalář, notýsků v 1. a 2. třídě,
· osobně prostřednictvím třídních schůzek nebo konzultačních dnů,
· pololetním výpisem z vysvědčení,
· vysvědčením předávaným na konci školního roku,
· možností nahlédnutí do testů žáka a jeho písemných prací,
·

v případech odůvodněných z hlediska vývoje prospěchu a chování žáka individuálním

projednáním se zákonnými zástupci.
6.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen
klasifikace). Žáci mohou být na vysvědčení hodnoceni i slovně nebo kombinací slovního hodnocení
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a hodnocení klasifikačními stupni v případě doporučení školského poradenského zařízení a na
základě žádosti zákonných zástupců. Na konci prvního pololetí obdrží žáci výpis z vysvědčení.
7.

Stupně hodnocení prospěchu a chování

Stupně hodnocení prospěchu
Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka,
které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů ŠVP, ke svým
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP
se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
Stupeň 1 (výborný)
Žák:
•

dosahuje očekávaných výstupů v ŠVP uceleně, přesně a úplně,

•

ovládá požadované učivo uceleně, přesně a úplně,

•

samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů,

•

myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost, jeho ústní
a písemný projev je správný, přesný a výstižný,

•

grafický projev je přesný a estetický,

•

výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky,

•

je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák:
•

dosahuje očekávaných výstupů v ŠVP v podstatě uceleně, přesně a úplně,

•

ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně,

•

pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti,

•

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost,

•

ústní a písemný projev mívá menší nedostatky,

•

kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků,

•

grafický projev je estetický, bez větších nepřesností,

•

je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)
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Žák:
•

má v dosahování očekávaných výstupů v ŠVP mezery,

•

má v osvojení požadovaných poznatků mezery,

•

při vykonávání požadovaných činností se projevují nedostatky,

•

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat,

•

při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb,

•

jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby,

•

v ústním a písemném projevu má nedostatky,

•

v kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně
estetický a má menší nedostatky,

•

je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák:
•

má v dosahování očekávaných výstupů v ŠVP závažné mezery,

•

má v osvojení požadovaných poznatků závažné mezery,

•

při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky, při řešení
úkolů se vyskytují závažné chyby,

•

při využívání poznatků je nesamostatný,

•

v logice se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé,

•

jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák:
•

očekávané výstupy v ŠVP si neosvojil,

•

požadované poznatky si neosvojil,

•

má velmi podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované intelektuální
a motorické činnosti, v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby,

•

při výkladu a hodnocení jevů a zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty
učitele,

•

neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky,

•

v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti,

•

závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele,

•

nedovede samostatně studovat.
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Do hodnocení jednotlivých předmětů se nesmí promítat hodnocení chování žáka ve vyučovacím
předmětu.

Stupně hodnocení chování
Zásady pro stanovení hodnocení chování žáka na vysvědčení v případě použití klasifikace nebo
v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle přijímá a dodržuje pravidla chování stanovená školním řádem. Projevuje dobrý
vztah ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Přispívá k utváření a upevňování příjemného
pracovního prostředí. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti školnímu
řádu.
Stupeň 2 (upokojivé)
Chování žáka není vždy v souladu s pravidly chování a s ustanovením školního řádu. Dopustí se
závažného přestupku nebo se dopustí opakovaně méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně
k utváření příjemného pracovního prostředí ani k utváření dobrých mezilidských vztahů. Žák je
však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování stanovenými ve školním řádu a v rozporu s pravidly
slušného chování. Žák záměrně (prokazatelným způsobem) narušuje pracovní prostředí
a mezilidské vztahy. Dopouští se takového provinění, že je jím vážně ohrožena výchova ostatních
žáků. Žák se nesnaží své chyby napravit a není přístupný výchovnému působení.
O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitelka školy na základě projednání
v pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Hodnocení chování, které odpovídá
stupni 2 nebo 3, není výchovným opatřením ani trestem.
Při hodnocení chování se vychází z žákova chování za celé pololetí.
Při výsledném hodnocení chování žáka na vysvědčení nemusí při hodnocení, které odpovídá
stupni 2 nebo 3, nutně předcházet udělení výchovných opatření (NTU, DTU, DŘŠ).
2. stupeň z chování může být udělen žákovi
•

za opakovaně neomluvené hodiny, které odpovídají maximálně 3 školním dnům (o
výjimce rozhoduje ředitelka školy po projednání v pedagogické radě),
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•

pokud přijde do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem alkoholických nebo
jiných omamných látek,

•

pokud přinese do školy či na akci pořádanou školou alkoholické nápoje, omamné či
návykové látky,

•

pokud bude ve škole nebo na akci pořádané školou kouřit, požívat alkoholické nápoje či
omamné látky,

•

za krádež,

•

za opakované hrubé chování a vystupování k vyučujícím a ostatním pracovníkům školy,

•

za nevhodné chování ke spolužákům, které bude považováno za šikanování (tzn. jakékoliv
chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka – slovní
šikanování, zastrašování, manipulace s věcmi a jejich ničení, fyzická agrese, násilné
manipulační příkazy).

3. stupeň z chování může být udělen žákovi
•

za opakované neomluvené hodiny, jejichž počet bude přesahovat 18 hodin (o výjimce
rozhoduje ředitelka školy po projednání v pedagogické radě),

•

za opakované užívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek ve škole nebo na
akcích pořádaných školou,

•

za opakovanou krádež,

•

za opakované chování ke spolužákům, které bude považováno za šikanování,

•

za opakované hrubé slovní či fyzické útoky vůči zaměstnancům školy.

8.

Celkové hodnocení žáka

Hodnocení žáků na vysvědčení se řídí vyhláškou č. 48/2005, v platném znění.
9.

Výchovná opatření

Pochvaly
•

Drobné pochvaly uděluje každý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku důvodu
pro jejich udělení a předává jejich text žákovi.

•

Udělení pochvaly třídní učitele či pochvaly ředitelky školy se řídí §17 vyhlášky č. 48/2005
Sb., v platném znění.

•

Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a
její důvody prokazatelným (písemně) způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

Opatření k posílení kázně
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi
udělit:
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•

napomenutí třídního učitele,

•

důtku třídního učitele,

•

důtku ředitele školy.

Důtky se ukládají za jednorázová porušení pravidel nebo souhrnně za čtvrtletí za opakované
porušování školního řádu, zapomínání, špatnou pracovní morálku či neplnění povinností. Důtky
slouží jako upozornění na problémy s dodržováním pravidel, které by později mohly vést
v závažnějších případech i ke snížené známce z chování.
Napomenutí třídního učitele
Napomenutí ukládá třídní učitel za opakované drobné porušování školního řádu, občasné
zapomínání a občasné neplnění povinností.
Důtka třídního učitele
Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel za jednorázové závažnější porušení školního řádu,
pravidel mezilidského chování nebo za časté zapomínání, a to bezprostředně po přestupku.
Důtka ředitele školy
Důtku ředitelky školy ukládá ředitelka školy za hrubé jednorázové porušení školního řádu, pravidel
mezilidského chování či velmi časté zapomínání, neplnění povinností, důtku ukládá ředitelka na
základě návrhu třídního učitele.
Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho
důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Prokazatelným způsobem
znamená písemně proti podpisu. O uložení tohoto výchovného opatření provede třídní učitel či
ředitelka školy ihned zápis do programu Bakalář.
10. Zásady pro hodnocení chování
Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní učitel
zejména:
•

k závažnosti přestupku,

•

k četnosti a opakování přestupku,

•

k tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo uděleno některé z opatření
na posílení kázně nebo zda mu byla snížena známka z chování,

•

za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně,

•

třídní učitelé jsou povinni včas prokazatelným způsobem (písemně) informovat zákonné
zástupce o problémech jejich dítěte, které by mohly vést k udělení opatření k posílení
kázně nebo k snížení známky z chování,
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•

zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné
porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák takovéhoto
jednání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a
státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

11. Zásady a kritéria pro používání slovního hodnocení
Slovní hodnocení žáka se řídí §15 vyhlášky 48/2005 Sb., v platném znění.
Slovní hodnocení vychází:
•

z hodnocení výsledků ústního i písemného projevu,

•

z pracovního tempa,

•

ze schopnosti samostatně pracovat,

•

ze schopnosti soustředit se.

Do slovního hodnocení jednotlivých předmětů se nesmí promítnout hodnocení chování žáka.
Ve slovním hodnocení se učitel vyjadřuje k těmto oblastem:
•

osvojení znalostí základního učiva,

•

míra dosažení očekávaných výstupů,

•

úroveň dovedností a schopnost aplikovat získané poznatky,

•

přístup žáka k předmětu (zájem, snaha, úsilí),

•

úroveň přípravy žáka (příprava žáka na vyučování, domácí úkoly).

Žák může být slovně hodnocen pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. O použití
slovního hodnocení rozhoduje ředitelka školy, a to na návrh vyučujícího daného předmětu,
popřípadě třídního učitele. Důvody pro použití slovního hodnocení musí být doloženy vyjádřením
PPP nebo SPC.
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami
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5 – nedostatečný

neovládá

Úroveň myšlení
1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení

5 – nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování
1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky nevyjadřuje příliš přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 – nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje

samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,

dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává

potíže a odstraňuje chyby
4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 – nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele

Píle a zájem o učení
1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě
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3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 – nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné

12. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
Žák má právo na své sebehodnocení, ale není to jeho povinnost. Při sebehodnocení se žák, který
využije svého práva, snaží popsat např.
•

co se mu daří,

•

co mu ještě nejde,

•

jak bude pokračovat dál,

•

proč tomu tak je.

Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má
pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.
13. Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Důraz klade učitel na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkon.
Klasifikace musí být provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, návodem,
jak překonávat mezery, jak prohlubovat úspěšnost.
Při klasifikaci se zohledňuje specifická porucha žáka.
14. Komisionální přezkoušení žáka (pochybnosti ze strany zákonného zástupce)
Má-li rodič nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých
předmětech na konci 1. nebo 2. pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení, písemně požádat ředitele
školy o jeho komisionální přezkoušení.
Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen "přezkoušení") jmenuje ředitel školy; v případě, že
je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a. předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
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b. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst.
2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci
prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze
závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní
termín přezkoušení.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku16).
15. Opravná zkouška
Tato oblast se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., v platném znění.
Tato pravidla jsou součástí klasifikačního řádu platného a účinného od 1. 9. 2017.
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