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2. Charakteristika školy
2.1. Úplnost a velikost školy
Základní škola Rudolfov je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. V jednotlivých
ročnících jsou jedna až dvě třídy. V posledních letech se ve škole vzdělává přibližně 300 –
320 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 21 žáků. Kapacita školy je 450 a školní družiny 115
žáků.
Město Rudolfov leží 5 km od Českých Budějovic. Je s nimi propojeno městskou hromadnou
dopravou, což umožňuje dojíždění žáků z Č. Budějovic do naší školy a opačně. Kromě těchto
žáků dojíždějí do rudolfovské školy i žáci z okolních obcí, které patří do spádového obvodu
školy. Tito žáci tvoří přibližně polovinu všech žáků školy.

2.2. Vybavení školy
Výuka probíhá ve dvou budovách. V budově 1. stupně je devět tříd. Činnost školní družiny
probíhá ve dvou místnostech vyčleněných pouze pro školní družinu a ve dvou kmenových
třídách. Dále se v této budově nachází školní knihovna, kuchyňka, učebna cizích jazyků a
počítačová učebna. V suterénu se nachází školní jídelna s výdejnou. V budově druhého stupně
je celkem sedm tříd a dílna. Škola disponuje školní zahradou s prolézačkami a pískovištěm,
která je hojně využívána při odpolední činnosti školní družiny a při volnočasových aktivitách.
K výuce pěstitelství a chovatelství má škola k dispozici prostorný pozemek. K pohybovým
aktivitám využívají žáci tělocvičnu, kterou spravuje město. Kromě toho lze využívat
v omezené míře fotbalové hřiště místního SK. Vyučující 1. stupně mají vlastní sborovnu,
učitelé 2. stupně jsou rozděleni do kabinetů. Vedení školy obývá dvě místnosti, jednu
ekonomka školy a druhou ředitel školy se zástupkyní. V současné době je prostorová kapacita
školy zcela vyčerpána.
Vybavení školy žákovským nábytkem odpovídá hygienickým požadavkům. Vybavení
učebními pomůckami je vcelku dobré, v budoucnu je nutné rozšířit kapacitu počítačové
učebny a vybavit některé učebny interaktivními tabulemi a dalšími moderními učebními
pomůckami.

2.3. Charakteristika pedagogického sboru
Celý pedagogický sbor se skládá z 22 učitelů a 4 vychovatelek ŠD. Ve sboru jsou pouze tři
muži. Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající vzdělání, které si i nadále průběžně
doplňují. V pedagogickém sboru je vhodně sklouben elán mladých začínajících učitelů se
zkušenostmi starších pedagogických pracovníků. Průměrný věk je 45 let. Ve škole pracuje
výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů v jedné osobě.

2.4. Charakteristika žáků
Přibližně polovinu žáků tvoří žáci z Rudolfova. Ostatní dojíždějí z okolních obcí, které patří
do spádového obvodu školy. Školu navštěvuje i několik žáků z Českých Budějovic. Jedná se
především o děti, kterým bylo pedagogicko psychologickou poradnou vzhledem ke zjištěné
poruše učení či chování doporučeno navštěvovat školu s nižším počtem žáků ve třídě. Máme
dobré dlouholeté zkušenosti s integrací takto postižených žáků, s výchovou žáků se sociálním
znevýhodněním i výukou žáků nadaných. Vzhledem k umístění školy na pokraji městské
aglomerace je pro žáky rudolfovské školy charakteristický kladný vztah k přírodě a poměrně
dobrá tělesná zdatnost. Jsou přátelštější a vděčnější než žáci z velkých měst a velkých škol,
přestože se všechny negativní jevy začínají projevovat i v naší oblasti.
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2.5. Projekty
Pedagogičtí pracovníci školy spolupracují na několika tradičních školních projektech, které
vedou ke zpestření a zkvalitnění výuky, zlepšování prostředí a celkového klima školy. Patří
mezi ně projekty zaměřené na vítání ročních období, ekologicky zaměřený projekt ke Dni
Země, Sportovní a olympijský den.
Pedagogové vzájemně spolupracují při pořádání akcí, které vhodnou formou doplňují
výchovně vzdělávací práci školy. Každoročně pořádáme kulturně-historickou exkurzi do
Prahy spojenou s návštěvou Národního divadla, plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd,
lyžařský a snowboardový kurz, tematicky zaměřené školní výlety, návštěvu divadel, výstav a
exkurzí.

2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Spolupráce školy s rodiči je na velmi dobré úrovni. Obě strany se ji snaží i nadále pozitivně
rozvíjet. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků pravidelně informování na třídních
schůzkách a při odpoledních konzultacích. Kromě toho mají možnost navštívit školu kdykoliv
po vzájemné dohodě s vyučujícím. Ke správné orientaci při volbě střední školy a při řešení
výukových či výchovných problémů využívají žáci i rodiče konzultačních hodin výchovného
poradce. Ve škole je ustanovena školská rada. V souladu s platnou legislativou se podílí na
rozvoji školy.
Úzce spolupracujeme s obcí. Žáci školy vystupují při vítání občánků a při různých
příležitostech v domě s pečovatelskou službou, při Hornických slavnostech a jiných akcích,
které město pořádá pro veřejnost. Pravidelně pořádáme velikonoční výstavu a vánoční
besídky pro rodiče nejmenších žáků. Škola městu poskytuje prostory pro setkání se seniory.
Pro stanovení nejlepších výchovných a vzdělávacích postupů je pro školu přínosem
spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou a Střediskem výchovné péče v Českých
Budějovicích. Pedagogické fakultě JU vypomáháme při asistentské i souvislé pedagogické
praxi studentů magisterských i bakalářských oborů.

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1. Pojetí základního vzdělávání
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině. Základní
vzdělávání absolvuje povinně celá populace žáků.
Na 1. stupni je stěžejní přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného
a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení
individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. S využitím vhodných metod je nutné
motivovat žáky k dalšímu učení, aktivitě a k poznání, že je možné hledat a nalézat vhodnou
cestu řešení problémů.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které
jim umožní samostatné učení a utváření takových postojů, které vedou ke kultivovanému
chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana ČR i
Evropské unie. Je stavěno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech
žáků a na vzájemném propojení vzdělávání ve škole s životem mimo školu. To umožňuje
využít náročnější metody práce, nové zdroje poznávání, projekty a dlouhodobější úkoly a
přenášet na žáky větší odpovědnost za vzdělávání a v organizaci života školy.
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V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získají takové kvality osobnosti, které jim
umožní pokračovat ve studiu, zdokonalování se ve zvolené profesi a během celého života se
dále vzdělávat a podle svých individuálních možností se aktivně podílet na životě společnosti.

3.2. Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a
poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké
životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto
cílů:
 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i
druhých
 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě
 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný
 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

3.3. Pojetí školního vzdělávacího programu
Již delší dobu směřujeme veškerou činnost školy k tomu, aby byla prostředím, kde se dětem
dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, prostředím, kde se cítí bezpečně a
spokojeně, jsou tolerována jejich práva, nejsou vystavovány stresu a jsou respektovány jejich
individuální zvláštnosti a potřeby. Tomu podřídíme působení školy na žáky i v budoucnosti.
Náš ŠVP je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum. Má všem vytvořit zázemí,
které rozvíjí tvořivost a současně respektuje jeho možnosti. Má vybavit každého žáka vším
potřebným pro úspěšný, radostný a spokojený život. Při jeho tvorbě jsme si mimo jiné
stanovili následující priority:
 Chápat potřebu vzdělávat se
Aby mělo učení pro každého žáka osobní smysl, využívat v co největší míře konkrétní
příklady a situace, které přináší každodenní život. Pomocí těchto příkladů a modelových
situací učit žáky vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život i existenci okolního
světa. Povedeme žáky k odpovědnosti za svá rozhodnutí, k sebekontrole a sebehodnocení,
k práci individuální, ve skupině i ve větším týmu.
 Vychovávat ke vzájemné ohleduplnosti a slušnosti
Důležitou součástí výchovy žáka je vést žáky k ochraně životního prostředí, k ohleduplnosti,
slušnosti a toleranci k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Je nutné, aby se
žáci naučili žít společně s ostatními lidmi a byli vnímaví ke kulturním hodnotám a tradicím
jiných. Zaměříme se na výchovu žáků ke slušnosti a spoluzodpovědnosti ve společnosti, do
níž jsou nuceni se začlenit.
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 Vytvářet klidné rodinné prostředí
Ke splnění tohoto cíle je nutné, aby se na vytváření klidného školního prostředí podíleli nejen
učitelé a žáci, ale i rodiče a ostatní partneři, kteří školu navštěvují. Jednou z cest je vzájemná
informovanost, podpora a společné plánování. Naší snahou bude veškeré problémy řešit bez
stresu a emocí tak, aby se žák cítil být partnerem při hledání efektivnější cesty při nápravě
jakéhokoliv nezdaru či řešení problému, aby každý místo represe pocítil snahu pomoci mu.
 Vést k všestranné a účinné komunikaci
V této oblasti budeme směřovat žáky k tomu, aby se naučili kultivovaně vyjadřovat v ústním i
písemném projevu, aby jejich projev byl výstižný a souvislý. Důležité je, aby se naučili
naslouchat jiným a porozumět jim a obhajovat vlastní názory vhodnou argumentací. Na konci
základního vzdělávání by měl žák rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích.
 Vytvářet vhodné informační prostředí
V průběhu základního vzdělávání naučíme žáka pracovat s dostupnými informacemi,
využívat k efektivnější práci média, školní knihovnu a počítačovou učebnu. Povedeme žáka
k tomu, aby tyto prostředky využíval nejen k zábavě a krácení volného času, ale především
jako zdroj informací a dat, se kterými lze dále pracovat, zpracovávat je a využít k efektivnímu
vzdělávání.
 Podporovat zdravý životní styl a sportovní aktivity
Povedeme žáka k dodržování zásad zdravého životního stylu. Jeho prvky začleníme do
různých vyučovacích předmětů. Stěžejními jsou samostatné předměty výchova ke zdraví a
tělesná výchova. Žák musí být schopen chránit vlastní zdraví i zdraví ostatních, poskytnout
účinnou pomoc v situacích ohrožujících zdraví nebo život. Tělesnou výchovu využijeme
k poznání, že účinky konkrétních pohybových činností mají vliv na tělesnou zdatnost žáka,
jeho duševní a sociální pohodu. Povedeme žáka k tomu, aby byl schopen ohodnotit úroveň
své fyzické zdatnosti a na základě toho zařadit do běžného života pohybové činnosti pro
uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů. Péče o zdraví by měla automaticky
přecházet do běžného osobního života žáka.
 Podněcovat k tvořivému myšlení a ke schopnosti řešit problémy
Podpoříme žáka v učení se samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky
porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti. Žák by
měl být schopen uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet
komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, volit vhodné způsoby řešení úkolů,
sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, použít osvědčené postupy při řešení nových
úkolů a situací.

3.4. Výchovné a vzdělávací strategie, klíčové kompetence
Prioritou základního vzdělávání na naší škole bude vybavit všechny žáky souborem klíčových
kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a
uplatnění ve společnosti v souladu s evropskými trendy 21. století. V etapě základního
vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence k učení, kompetence k řešení problémů,
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a
kompetence pracovní.
Kompetence k učení mají žáka naučit se učit. Má si uvědomit význam učení, má poznat, že
učení je dlouhodobý proces, který probíhá po celý lidský život. Žák si musí uvědomit, že se
učí pro sebe.
V našich podmínkách to znamená:
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Umožnit žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat
závěry.
Věnovat pozornost kladení otevřených otázek. Povzbuzovat žáky, aby se sami hodně
ptali, podporovat jejich zvídavost.
Klást důraz na čtení s porozuměním.
Vést žáky k sebehodnocení.
Vést žáky k plánování své práce, k vyhledávání, třídění a použití informací.
Individuálním přístupem zajistit, aby každý žák zažil při učení úspěch.
Věnovat dostatek času nácviku vyjadřování hlavních myšlenek učiva.
Cíleně vytvářet situace, v nichž žák může prezentovat své vlastní poznatky, zkušenosti
a informace získané četbou či vlastní zkušeností.
Zadávat praktické domácí úkoly i dlouhodobějšího charakteru.
Umožnit žákům prezentovat své vědomosti a dovednosti získané učením na soutěžích
a olympiádách.

Kompetence k řešení problémů mají žáka naučit rozpoznat problém a pochopit problém,
přemýšlet o něm a o jeho příčinách. Učí se hledat vhodné způsoby řešení problému a
uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí.
V našich podmínkách to znamená:
 V co největší míře řešit úlohy z praktického života.
 Neustále pracovat s informacemi, vyhledávat na internetu, v literatuře, pracovat
s mapou, statistickými údaji atd.
 Vyučování vést tak, aby žáci měli možnost hledat různá řešení zadaného problému a
své řešení měli možnost zdůvodnit a poté i uplatnit.
 Ověřovat si prakticky správnost řešení problému a osvědčené postupy aplikovat při
řešení problémů obdobných.
 Umožnit žákům účast v soutěžích, při kterých mohou prokázat své tvůrčí schopnosti.
 Starší žáky zapojit do přípravy aktivit pro spolužáky mladší.
 Naučit děti vypracovávat referáty, navrhovat náplň jednoduchých laboratorních
cvičení, zakládat sbírky atd.
Kompetence sociální a personální mají žáka naučit spolupracovat ve skupině či větším týmu
a pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce. Žák se učí podílet se na vytváření příjemné
atmosféry a být ohleduplný k druhým, přispívat k upevňování mezilidských vztahů. Vytváří si
pozitivní představu o sobě samém. Učí se ovládat a řídit svoje jednání tak, aby dosáhl pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty.
V našich podmínkách to znamená:
 Vést žáky k ohleduplnému jednání k druhým, pomoci mladším dětem a všem, kteří
pomoc potřebují.
 Do výuky v hojné míře zařazovat skupinovou práci, dbát, aby žáci střídali své role ve
skupině.
 V rámci možností se podílet na charitativních akcích.
 Pracovat podle minimálního preventivního programu, který je zaměřen na prevenci
patologických jevů.
Kompetence občanské mají naučit žáka respektovat přesvědčení druhých, chápat jejich
situaci a vcítit se do ní. Žák by měl rozpoznat špatné zacházení a odmítat ho, pěstovat v sobě
povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí a týrání. Musí si být vědom nejen
svých práv, ale i povinností. Respektuje a chrání naše tradice, kulturní a historické dědictví.
Aktivně se zapojuje do sportovních aktivit. Učí se chápat ekologické souvislosti, jedná
v zájmu podpory a ochrany zdraví. Respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí.
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V našich podmínkách to znamená:
 Dodržovat stanovená pravidla chování uvedená ve školním řádu.
 Důsledně dbát, aby žáci respektovali názory a přesvědčení druhých, individuální
rozdíly národnostní, kulturní a náboženské.
 Vést žáky k tomu, aby si uvědomovali nejen svá práva, ale i povinnosti.
 Vytvářet u žáků cit a smysl pro kulturní a historické tradice.
 Podporovat u žáků zdravý patriotismus, pěstovat v nich hrdost na své rodné město, na
svou školu a region, ve kterém žijí.
 Dbát, aby svou školu a město reprezentovali na veřejnosti svými znalostmi a vhodným
chováním.
 Pěstovat u žáků pozitivní vztah k přírodě, vést je k třídění odpadů jako jednomu
z prvních kroků vedoucích k ochraně životního prostředí a přírody jako celku.
Kompetence pracovní mají žáka naučit používat efektivně a bezpečně různé materiály,
nástroje a vybavení. Učí se zodpovědně přistupovat k výsledkům své práce i práce druhých,
využívat znalostí, dovedností a zkušeností a na jejich základě činit podložená rozhodnutí o
svém dalším vzdělání a profesním zaměření. Veškerá činnost směřuje nejen ke kvalitě,
funkčnosti, hospodárnosti a společenskému významu, ale i k ochraně žákova zdraví i zdraví
druhých a ochraně životního prostředí.
V našich podmínkách to znamená:
 Vést žáka ke kladnému vztahu k manuální i duševní práci.
 Umožnit žákům poznávat ve škole různé druhy manuálních pracovních činností.
 Vhodnou motivací zapojit žáky do oblasti Svět práce.
 Vést žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při
profesní orientaci.
 Výuku doplnit praktickými exkurzemi na různých školách, ve výrobní sféře a na
Úřadu práce v Č. Budějovicích. V 8. a 9. ročníku navštívit výstavu Vzdělání a
řemeslo.
 Při profesní orientaci pomáhat žákům s výběrem vhodných volitelných předmětů.

3.5. Začlenění průřezových témat
Průřezová témata reprezentují v našem školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních
problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické
okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení
vzdělávacích oborů. Obsah tematických okruhů se v různé míře objevuje ve všech
vyučovacích předmětech. Jejich cíle jsou většinou realizovány při projektovém a
problémovém vyučování ve všech vzdělávacích oblastech. Pro průřezová témata nevytváříme
samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do ostatních předmětů tak, aby žáci
používali znalosti a vědomosti z různých vzdělávacích oborů. Konkrétní začlenění
průřezových témat je dále uvedeno v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů.
Jedná se o tato průřezová témata a jejich tematické okruhy:
 Osobnostní a sociální výchova (OSV)
o Osobnostní rozvoj
-

rozvoj schopnosti poznávání
sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace
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-

psychohygiena
kreativita

o Sociální rozvoj
-

poznávání lidí
mezilidské vztahy
komunikace
kooperace a kompetice

o Morální rozvoj
-

řešení problémů a rozhodovací dovednosti
hodnoty, postoje, praktická etika

 Výchova demokratického občana (VDO)
o Občanská společnost a škola
o Občan, občanská společnost a stát
o Formy participace občanů v politickém životě
o Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
o Evropa a svět nás zajímá
o Objevujeme Evropu a svět
o Jsme Evropané
 Multikulturní výchova (MuV)
o Kulturní diference
o Lidské vztahy
o Etnický původ
o Multikulturalita
o Princip sociálního smíru a solidarity
 Environmentální výchova (EV)
o Ekosystémy
o Základní podmínky života
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí
o Vztah člověka k prostředí
 Mediální výchova (MeV)
o Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
o Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
o Stavba mediálních sdělení
o Vnímání autora mediálních sdělení
o Fungování a vliv médií ve společnosti
11
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o Tvorba mediálního sdělení
o Práce v realizačním týmu (Tematický okruh je realizován formou
projektů napříč všemi vyučovacími předměty.)

3.6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje vyhláška č.
73/2005 Sb.
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se:
 zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem,
vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo
chování),
 zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a
lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování),
 sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním
postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo
uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení
azylu).
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho
zákonných zástupců a školského poradenského zařízení. Vzdělávání je uskutečňováno formou
individuální integrace do běžných tříd. Diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb je
prováděno ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a SPC. Na základě
vyšetření a doporučení jsou žáci poté zařazováni do individuální péče. Na žádost zákonných
zástupců těchto žáků je vypracován individuální vzdělávací plán, podle něhož se s žákem
pracuje. Plán obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP. Při klasifikaci žáka je
přihlíženo ke stupni a druhu specifické poruchy.
 Zásady práce se žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:






seznámení všech pedagogů i žáků třídy s daným postižením žáka
respektování individuálních zvláštností a možností žáka
stanovení způsobů hodnocení a klasifikace žáka a možnosti případných úlev
vytvoření optimálního pracovního prostředí a vstřícné přátelské atmosféry
možnost kompenzace jinými činnostmi, kde žák může být úspěšný

 Zásady práce se žáky se specifickými poruchami učení:







stanovení reálných cílů, postupné zvyšování nároků na žáka
při sebemenším zlepšení výkonu využívat pochvalu a pozitivní motivaci
vyhledávání činností, ve kterých je a může být žák úspěšný
navození příjemné atmosféry při práci
nutnost intenzivní spolupráce se zákonnými zástupci a PPP
střídání pracovního tempa, dodržení častých přestávek

Speciální péče pro žáky s vadami řeči, zejména žáků 1. ročníku, je zajišťována minimálně
v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně formou zájmového logopedického kroužku.
Při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se jedná především o žáky, kteří pocházejí
z národnostních menšin, nebo jde o žáky cizí národnosti. V těchto případech se zaměřujeme
12

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program
zejména na pomoc při překonávání nedostatečné znalosti českého jazyka. Tyto děti
hodnotíme s ohledem na jejich jazykovou nepřipravenost.

3.7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Péči o nadané žáky zajišťujeme rozvíjením jejich nadání v konkrétních předmětech,
přiměřeně k jejich individuálním možnostem. Pro tyto žáky je nutná zvýšená motivace.
Využíváme rozličné metody a formy práce vedoucí k podpoře jejich nadání:







doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
řešení problémových úloh
vytváření samostatných prací a projektů
zadávání specifických úkolů
příprava na soutěže a olympiády, reprezentace školy
u žáků s pohybovým nadáním podporujeme zapojení do školních i mimoškolních
sportovních soutěží
 žáky s výtvarným a literárním nadáním zapojujeme do tvorby školního časopisu

13

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program

4. Učební plány
4.1. Učební plán pro 1. stupeň

Učební plán pro 1. stupeň
Vzdělávací oblast

Ročník

Vyučovací předmět

Celkem
1. 2. 3. 4. 5.

Český jazyk a literatura

9 10 9

8

8

44

Cizí jazyk

x

x

3

3

3

9

Matematika a její
aplikace

Matematika a její
aplikace

4

5

5

5

5

24

Informační a
komunikační
technologie

Informační a
komunikační
technologie

x

x

x

x

1

1

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

2

2

2

4

3

13

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Z
Minimální
toho
časová
DČD
dotace
9

35

Jazyk a jazyková
komunikace
9

4

20

1

1

Umění a kultura

12

12
Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

10

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

5

Disponibilní časová dotace

14

Celková časová dotace

20 22 24 26 26

14

118
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Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň:




V učebním plánu ŠVP jsou dodrženy závazné podmínky RVP ZV.
V učebním plánu je dodržena povinná časová dotace na 1. stupni (118 vyučovacích
hodin), je dodržena minimální a maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro
jednotlivé ročníky (1. a 2. ročník 18 – 22 hodin, 3. – 5. ročník 22 – 26 hodin).
Do výuky na 1. stupni jsou zařazeny vybrané tematické okruhy z jednotlivých
průřezových témat a jsou integrovány do výuky.

Poznámky k jednotlivým vyučovacím předmětům:
Český jazyk a literatura
 Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má v I. ročníku komplexní charakter, od
2. ročníku je pro přehlednost členěn na specifické složky (Komunikační a slohová
výchova, Jazyková výchova a Literární výchova)
 Psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy, o časové dotaci jednotlivých složek
rozhodne vyučující
 Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je posílen o 9 disponibilních hodin
Cizí jazyk
 Anglický jazyk je povinně vyučován ve 3. – 5. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně
 Anglický jazyk se vyučuje ve skupinách do 24 žáků
Matematika a její aplikace
 Vyučovací předmět Matematika a její aplikace je posílen o 4 disponibilní hodiny
Člověk a jeho svět
 Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je posílen o 1 disponibilní hodinu
Člověk a svět práce
 Vyučovací předmět Člověk a svět práce je vyučován ve 4 tematických okruzích –
Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů
Průřezová témata:
Do výuky na 1. stupni jsou zařazena všechna průřezová témata - osobnostní a sociální
výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova.
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4.2. Učební plán pro 2. stupeň
Vzdělávací oblast

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

Ročník

Vyučovací předmět

Celkem
6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

5

4

4

4

17

2

15

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

x

12

4

4

4

5

17

2

15

1

x

x

x

1

x

1

Dějepis

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

1

11

1

1

1

1

4

Fyzika

2

1

2

2

7

Chemie

x

x

2

2

4
5

21

x

10

1

10
3

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Člověk a příroda
Přírodopis

2

2

2

1

7

Zeměpis

2

2

2

2

8

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Umění a kultura
Výtvarná výchova

2

1

1

2

6

Výchova ke zdraví

1

1

1

x

3

Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Volitelné předměty

Z
Minimální
toho
časová
DČD
dotace

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Člověk a svět práce

1

1

1

1

4

1

Volitelné předměty

x

2

1

2

5

5

Volitelné předměty další cizí jazyk

x

3

2

2

7

7

Disponibilní časová dotace

24

Celková časová dotace

29

16

30

31

32

122
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Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň:




V učebním plánu ŠVP jsou dodrženy závazné podmínky RVP ZV
V učebním plánu je dodržena povinná časová dotace na 2. stupni (122 vyučovacích
hodin), je dodržena minimální a maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro
jednotlivé ročníky (6. a 7. ročník 28 – 30 hodin, 8. – 9. ročník 30 – 32 hodin)
Do výuky na 2. stupni jsou zařazeny vybrané tematické okruhy z jednotlivých
průřezových témat a jsou integrovány do výuky

Poznámky k jednotlivým vyučovacím předmětům:
Český jazyk a literatura
 Vyučovací předmět je pro přehlednost členěn na specifické složky (Komunikační a
slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova)
 V 9. ročníku je žákům nabídnut volitelný předmět Seminář z českého jazyka, který
umožní přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka
 O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující
 Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je posílen o 2 disponibilní hodiny
Cizí jazyk
 Anglický jazyk je povinně vyučován v 6. – 9. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně
 Anglický jazyk se vyučuje ve skupinách do 24 žáků
 Německý jazyk je povinně vyučován v 6. – 9. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně
(týká se pouze žáků, kteří měli ve školním roce 2006/2007 v 5. ročníku Německý
jazyk)
 Německý jazyk se vyučuje ve skupinách do 24 žáků
 Další cizí jazyk (Německý jazyk nebo Anglický jazyk) se do školního roku 2011/2012
vyučuje v 7. ročníku jako volitelný předmět v časové dotaci 3 hodiny týdně, v 8. a 9.
ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně
 Další cizí jazyk je nabídnut všem žákům školy; pokud si žák nezvolí výuku dalšího
cizího jazyka, volí z nabídky dalších volitelných předmětů v daném ročníku
 K výuce dalšího cizího jazyka je využito 7 disponibilních hodin
Matematika a její aplikace
 Vyučovací předmět Matematika a její aplikace je posílen o 2 disponibilní hodiny
Informační a komunikační technologie
 Širší dovednosti při práci s PC mohou žáci získat ve volitelném předmětu Informatika,
který je zařazován od 7. ročníku podle možností školy
Fyzika
 Vyučovací předmět Fyzika je posílen o 1 disponibilní hodinu
Chemie
 Vyučovací předmět Chemie je posílen o 1 disponibilní hodinu
Přírodopis
 Vyučovací předmět Přírodopis je posílen o 1 disponibilní hodinu
 Širší znalosti z Přírodopisu mohou žáci získat ve volitelném předmětu Seminář z
přírodopisu, který je zařazován od 7. ročníku podle možností školy
17
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Zeměpis
 Vyučovací předmět Zeměpis je posílen o 2 disponibilní hodiny
 Širší znalosti ze Zeměpisu mohou žáci získat ve volitelném předmětu Seminář ze
zeměpisu, který je zařazován od 7. ročníku podle možností školy
Výtvarná výchova
 Širší znalosti z Výtvarné výchovy mohou žáci získat ve volitelném předmětu Výtvarné
činnosti, který je zařazován v 9. ročníku a je zaměřen na tvorbu školního časopisu
Člověk a svět práce
 Vyučovací předmět Člověk a svět práce je vyučován v 5 tematických okruzích – Práce
s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti,
Svět práce a Příprava pokrmů
Volitelné předměty
 Rozšiřují a prohlubují obsah vzdělávacích oborů ŠVP, jsou dotovány z disponibilní
časové dotace
 Žáci příslušných ročníků vybírají z každoroční aktuální nabídky, která vychází
zejména z personálních a finančních podmínek školy a poptávky žáků
Průřezová témata:
Do výuky na 2. stupni jsou zařazena všechna průřezová témata - osobnostní a sociální
výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova.
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5. Učební osnovy
5.1. Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1. Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Charakteristika předmětu
Český jazyk je naším mateřským jazykem. Jeho osvojení a užívání představuje základní znak
úrovně všeobecné vzdělanosti žáků. Otevírá jim svět vyjádřený verbálními prostředky a
umožňuje nejen komunikaci s ostatními lidmi, ale též vyrovnání se národními kulturními
hodnotami.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu (vzdělávacím oboru) český jazyk a literatura je
zaměřeno na:















užívání českého jazyka v mluvené i písemné podobě
rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
zvládnutí základů českého pravopisu
vyjádření myšlenek, reakcí a pocitů žáků
formulaci vlastních názorů žáků
pochopení rolí v různých komunikačních situacích
orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů
utváření čtenářských dovedností a návyků
seznámení s nejznámějšími literárními žánry a formami
vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
tříbení čtenářského vkusu a vzbuzování zájmu o četbu
uvědomění si funkce médií a jejich vlivu na život
využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie,
internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a
sebevzdělávání

1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
1) Obsahové vymezení
Vzdělávání v předmětu český jazyk a literatura:
1. směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné
podobě
2. vede k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností
3. vede k využívání různých zdrojů informací (př. slovníky, encyklopedie, katalogy)
4. pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj
2) Časové vymezení
Český jazyk je realizován:
v 1. ročníku – 9 hod. týdně
v 2. ročníku – 10 hod. týdně
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v 3. ročníku – 9 hod. týdně
v 4. ročníku – 8 hod. týdně
v 5. ročníku – 8 hod. týdně
3) Organizační vymezení
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě a využívají k učení různé
formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení





vést žáky ke stálému zdokonalování čtení
utvářet podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
zadávat dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
umožnit a motivovat žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu

Kompetence k řešení problémů





umožnit žákům navrhovat různé způsoby řešení problémů
vést žáky k tomu, aby hledali chyby a odůvodňovali svá řešení
vést žáky ke vzájemné pomoci
volit takové způsoby hodnocení práce žáků, aby jim bylo umožněno vnímat vlastní pokrok

Kompetence komunikativní



vést žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
vést žáky k přesné formulaci svých myšlenek a názorů

Kompetence sociální a personální




organizovat práci ve třídě i ve skupinách tak, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
vést žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemné pomoci a toleranci
vytvářet příležitosti pro komunikaci mezi žáky

Kompetence občanské
pomocí literatury naučné i vědecké podněcovat žáky k utváření postojů ke kulturnímu
bohatství, k přírodě, k životnímu prostředí
 zadávat takové úkoly, kdy žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích


Kompetence pracovní



vést žáky k organizování a plánování učení
podněcovat žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

Předmětem prolínají tato průřezová témata
OSV - rozvoj schopnosti poznávání
- komunikace
- psychohygiena
- poznávání lidí
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- kooperace a kompetice
- sebepoznání a sebepojetí
- hodnoty, postoje, praktická etika
VEG - Evropa a svět nás zajímá
MuV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- stavba mediálních sdělení
- vnímání autora individuálních sdělení
- fungování a vliv médií ve společnosti
- tvorba mediálního sdělení a práce v realizačním týmu
MeV - lidské vztahy
- princip sociálního smíru a solidarity

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu, očekávané výstupy
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost
 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové
i zvukové prostředky
 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká
písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
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Ročník 1.
Školní výstupy















zná písmena tiskací a psací, malá a velká, umí je
vyslovit a přečíst
umí skládat slabiky a slova
čte slabiky a slova
čte hlasitě věty se správnou intonací
rozumí přečtené větě
zvládá hygienické návyky při psaní
umí napsat velká a malá psací písmena
píše slabiky, slova a jednoduché věty
dokáže opsat psací písmo
umí psát diktát slov a jednoduchých vět
umí se dorozumívat v novém prostředí
dokáže vyprávět jednoduché pohádky a příběhy
dramatizuje příběhy, jednoduchý text
recituje zpaměti básničky

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Čtení
 písmena a hlásky
 technika čtení
 poslech






OSV - rozvoj schopností poznávání
OSV – komunikace
OSV – psychohygiena
OSV – poznávání lidí

Psaní
 technika psaní
 písmena
 slabiky a slova
 věty
Vyjadřovací schopnosti
 pozdrav
 oslovení
 omluva
 prosba
 vypravování
 dramatizace
 přednes



M





PRV
VV
HV
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Ročník 2.
Školní výstupy





























Učivo

odříká abecedu
seřadí slova podle abecedy
vlastní jména napíše s velkým počátečním písmenem
orientuje se v abecedně seřazených seznamech
správně zaznamenává samohlásky dlouhé a krátké
pozná dvojhlásku
správně zapíše ú/ů ve slovech
rozdělí souhlásky na tvrdé, měkké a obojetné
rozliší druhy souhlásek
zná gramatiku tvrdých a měkkých souhlásek
rozděluje slova na slabiky
v textu rozpozná podstavná jména, slovesa, předložky,
spojky a číslovky
předložky napíše odděleně od jména
předložky čte dohromady se jménem
správně vysloví slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
správně zapíše slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě ve
známých slovech
pozná dvojice párových souhlásek
umí zdůvodnit pravopis párových souhlásek
rozliší větu jednoduchou a souvětí
čte s porozuměním
převypráví přečtený příběh
vypráví příběh podle obrázků
popíše obrázek

Jazyková výchova
 abeceda

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti
dbá na správnou intonaci
umí rozeznat prózu a poezii
umí napsat správné tvary písmen abecedy
přepisuje a opisuje jednoduchý text

Čtení
 technika čtení

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy



samohlásky



souhlásky



slovní druhy



skupiny dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě






OSV - rozvoj schopností poznávání
OSV – komunikace
OSV – psychohygiena
OSV – poznávání lidí







OSV – kooperace a kompetice
PRV
VV
HV
M



výslovnost a psaní párových
souhlásek
 věta jednoduchá a souvětí
Vyjadřovací schopnosti, sloh
 četba s porozuměním
 pozdrav, omluva
 vypravování, popis obrázku

 próza, poezie
Psaní
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Ročník 3.
Učivo

Školní výstupy

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy




zná obojetné souhlásky
zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis

Jazyková výchova
 vyjmenovaná slova



rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci
slova
osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek
pozná podstatné jméno
umí určit rod, číslo, pád podstatných jmen
rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše
pozná sloveso
umí určit osobu, číslo a čas sloves
rozlišuje slovní druhy
pozná předložky a umí je napsat s podstatným jménem
zná příklady slov souznačných a protikladných a umí
je použít ve větě
umí abecedu
umí řadit slova podle abecedy
orientuje se v textu slyšeném i čteném
umí se vyjádřit v běžných situacích
je schopen vypravovat podle obrázkové osnovy
umí věrohodně popsat předmět
umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici
zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení
umí číst potichu i předčítat nahlas
orientuje se v textu
využívá četbu jako zdroj poznatků
čte s porozuměním
umí reprodukovat text
dbá na úpravu v sešitě



znělé a neznělé souhlásky



podstatná jména



slovesa



ostatní slovní druhy



slova souznačná a
protikladná
abeceda



























Vyjadřovací vlastnosti, sloh
 rozhovor
 vypravování
 popis
 dopis
Čtení

Psaní
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OSV - rozvoj schopností poznávání
OSV – komunikace
OSV – psychohygiena
OSV – poznávání lidí
VV
HV
AJ






OSV – kooperace a kompetice
VEG – Evropa a svět nás zajímá
M
PRV



MeV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Poznámky
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Ročník 4.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy



seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace







rozliší větu jednoduchou a souvětí
 věta, souvětí
určí základní skladební dvojice ve větě jednoduché
seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem
z vět jednoduchých vytvoří souvětí
rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná a
 slovo
protikladná, citově zabarvená
umí užívat slova spisovná, slova citově zabarvená
rozlišuje slova ohebná a neohebná
rozlišuje předpony a předložky a správně je píše
 stavba slova
určí slovní základ (předpona, kořen, přípona)
zná vzory podstatných jmen
 podstatná jména
umí určit rod, číslo, pád a vzor
umí skloňovat podstatná jména podle vzorů
píše správně zeměpisné názvy
pozná zvratná slovesa, neurčitek
 slovesa
umí určit osobu, číslo, čas
umí časovat slovesa v čase přítom., minul.,budoucím
umí vyhledávat v abecedním seznamu (rejstřík, slovník,
 abeceda
telefonní seznam)
správně píše skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě – mně
 skupiny bě – bje, pě, vě
umí uvést příklady užití ve větách
– vje, mě - mně
umí vypravovat podle osnovy
Vyjadřovací schopnosti, sloh
umí popsat jednoduchý pracovní postup
 vypravování
dovede vytvořit krátký mluvený nebo písemný projev
 mluvený a písemný
umí sestavit krátký dopis
projev
vede jednoduchý rozhovor, umí telefonovat
 dopis, rozhovor
čte nahlas i potichu
Čtení a literární výchova
rozumí přiměřeně náročnému textu, umí ho reprodukovat
odliší podstatné a okrajové informace
dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis
do deníku

























Jazyková výchova
 mateřský jazyk
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OSV - rozvoj schopností poznávání
OSV – komunikace
OSV – psychohygiena
OSV – poznávání lidí



OSV – sebepoznání a sebepojetí, kooperace a
kompetice, hodnoty, postoje, praktická etika
VEG – Evropa a svět nás zajímá
MuV – lidské vztahy
AJ
MeV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
PŘ, VL. M, VV, HV







Poznámky
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Ročník 5.
Školní výstupy


umí určit všechny slovní druhy








určí rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen
podstatná jména skloňuje podle vzorů
určí druhy přídavných jmen
skloňuje přídavná jména
pozná základní druhy zájmen a číslovek
časuje slovesa ve všech časech v oznamovacím
způsobu
pozná všechny slovesné způsoby
rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary
zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit
rozpozná přímou řeč a větu uvozovací
umí užít přímou řeč ve vypravování
pozná podmět a přísudek
rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný,
nevyjádřený
užívá shodu přísudku s podmětem
určí řídící a závislé větné členy
správně píše názvy národností, víceslovné názvy států
a jejich zkratky
správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů
volně reprodukuje text
vytvoří zkrácený zápis textu
sestaví osnovu k popisu a vyprávění
podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje
zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu
napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu,
pozvánku, oznámení
čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého
přednesu
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
rozpozná vybrané umělecké žánry – pohádka, pověst,
bajka, dobrodružná četba, comics
zná pojmy rým, verš, sloka























Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Jazyková výchova
 slovní druhy
 podstatná jména


přídavná jména




zájmena, číslovky
slovesa



přímá řeč



skladba



vlastní jména, názvy

Vyjadřovací schopnosti, sloh
 vypravování
 popis

 dopis, oznámení, zpráva
Čtení a literární výchova
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OSV - rozvoj schopností poznávání, komunikace,
psychohygiena, poznávání lidí















OSV – sebepoznání a sebepojetí
OSV – kooperace a kompetice
OSV – hodnoty, postoje, praktická etika
VEG – Evropa a svět nás zajímá
MuV – lidské vztahy
MuV – princip sociálního smíru a solidarity
AJ, INF
MeV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MeV – stavba mediálních sdělení
MeV – vnímání autora individuálních sdělení
MeV – fungování a vliv médií ve společnosti
MeV – tvorba mediálního sdělení, práce v realiz.týmu
PŘ, VL, M, VV, HV

Poznámky

2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahové vymezení vzdělávacího oboru český jazyk a literatura pro II. stupeň ZŠ kontinuálně
rozvíjí výstupy dosažené na I. stupni výuky.
Učivo jednotlivých ročníků na sebe plynule a systematicky navazuje. Základní tematické
kapitoly (hláskosloví, tvarosloví, skladba, nauka o slovní zásobě, pravopis, elementární slohové
útvary) se vyskytují ve všech ročnících, přičemž v každém vyšším ročníku je učební látka
prohlubována, doplňována a zasazována do širších souvislostí, aby byly naplněny všechny
očekávané výstupy tohoto předmětu.
Výuka v hodinách literatury probíhá též systematicky, neboť vychází z vývoje české tvorby od
jejích počátků až po současnost. Kromě českých autorů se žáci seznamují i s významnými
světovými spisovateli.
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět, v 6. ročníku 5
hodin týdně, v 7., 8. a 9. ročníku 4 hodiny týdně. V 6., 7. a 8. ročníku probíhá 1 hodinu týdně
výuka v zájmovém Dyslektickém kroužku a žákům 9. ročníku je nabízen volitelný předmět
Cvičení z českého jazyka, též s dotací 1 hodinu týdně. V případě užití výukových programů na
PC lze využít speciální učebnu informatiky.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
Učitel
-

motivuje žáky k vyhledávání a třídění informací
vede žáky k užívání správné terminologie
zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
při hodině sleduje pokrok všech žáků

Žáci
-

vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků
osvojují si základní jazykové a literární pojmy
kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
využívají prostředků výpočetní techniky

Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- vede žáky k plánování postupů
Žáci
-

vyhledávají informace vhodné k řešení problému
využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
samostatně řeší problémy a volí nejvhodnější způsoby řešení
uvážlivě rozhodují
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Kompetence komunikativní (KK)
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohledy na druhé
- směřuje žáky k výstižné argumentaci
Žáci
-

formulují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují
ústně i písemně
naslouchají promluvám druhých lidí a přiměřeně na ně reagují
účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory
rozumí různým typům textů a záznamů
využívají informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální (KSP)
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- dodává žákům sebedůvěru
- vede žáky k respektování pravidel naší společnosti
Žáci
-

účinně spolupracují ve skupině
podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
věcně argumentují

Kompetence občanské (KO)
Učitel
- zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Žáci
-

respektují přesvědčení druhých lidí
chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
aktivně se zapojují do kulturního dění
mají pozitivní postoj k uměleckým dílům

Kompetence pracovní (KP)
Učitel
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
- připravuje žáky k využívání znalostí v běžné praxi
- dohlíží na plnění bezpečnostních pokynů pro práci s výpočetní technikou
Žáci
-

dbají na hygienu práce
dodržují bezpečnostní pravidla při práci s výpočetní technikou
využívají svých znalostí v běžné praxi
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Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 rozvoj schopnosti poznávání
 sebepoznání a sebepojetí
 poznávání lidí
 mezilidské vztahy
 komunikace
 řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického občana (VDO)
 občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
 Evropa a svět nás zajímá
 objevujeme Evropu a svět
 jsme Evropané

Multikulturní výchova (MuV)
 kulturní diference
 lidské vztahy
 multikulturalita
Environmentální výchova (EV)
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
 vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
 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

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu, očekávané výstupy
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační
situaci
 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
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 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních
i paralingválních prostředků řeči
 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 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
 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
 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

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační
situace
 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla
a vlastními slovy interpretuje smysl díla
 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení
a názory na umělecké dílo
 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
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Ročník 6.
Školní výstupy

Učivo

Jazyková výchova
žák:
 dokáže pracovat se základními jazykovými
příručkami
 odliší spisovný a nespisovný jazykový projev





rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov





ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické






dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy
rozpoznává mluvnické významy
orientuje se ve stavbě jednoduché věty
uvědomuje si vztah mezi základními větnými
členy









Průřezová témata

Obecné poučení o jazyce
(jazykové příručky)
Zvuková stránka jazyka
(spisovná a nespisovná
výslovnost)
Slovní zásoba a tvoření slov
(způsoby tvoření slov a
obohacování slovní zásoby)
Stavba slova, slova příbuzná
Pravopis (lexikální a
morfologický)
Tvarosloví (ohebné slovní
druhy)
Skladba (základní větné členy,
věta a souvětí)
Pravopis (shoda podmětu
s přísudkem)




Poznámky

KU, KŘP

OSV - sebepoznání a
sebepojetí




výukový
program na PC



výukový
program na PC
výukový
program na PC
výukový
program na PC
výukový
program na PC

KU, KŘP




KK




Komunikační a slohová výchova
žák:
 rozliší základní slohové útvary
 sestaví osnovu, dodrží časovou posloupnost
 dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč
 vybírá vhodná slova




Sloh (slohové útvary)
Vypravování





užívá vhodných jazykových prostředků



Popis (předmětu, děje,
pracovního postupu)
Charakteristika





podává informaci stručně a výstižně



Zpráva a oznámení





vyhledá hlavní myšlenku textu



Výpisky a výtah
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

OSV - poznávání lidí,
mezilidské vztahy
MeV - kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení, interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality



KU, KK



KK



KU, KK



KU, KK
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dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a
pocity
 osvojuje si základní normy písemného
vyjadřování
 zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
 komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných
komunikačních situacích
Literární výchova
žák:
 používá literaturu jako zdroj poznání
 posoudí úlohu a rozmanitost lidové slovesnosti



Korespondence (vzkaz, pohled,
dopis, e-mail)



MeV - vnímání autora
mediálních sdělení




KU, KK, KP
IKT



lidová slovesnost (přísloví,
pranostika, pořekadlo …)



EV - vztah člověka
k prostředí
OSV - rozvoj schopnosti
poznávání




KK, KSP
HV, VKO



KŘP, KK




KŘP, KK
D



KŘP, KK,
KSP, KO










rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
uvede základní znaky poezie a prózy
rozliší sloku, verš, rým
přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
zvládá dramatizaci jednoduchého textu
zhodnotí hlavní postavy
vyjádří své pocity z přečtené ukázky



poezie a próza (lyrika, obrazná
pojmenování)






pohádka
pověst
kronika
deník





odliší povídku a román





povídka
román
příběhy ze života dětí





uvádí zkušenosti z vlastní četby
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MuV – kulturní diference,
lidské vztahy
VEG - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme Evropu
a svět
OSV - hodnoty, postoje,
praktická etika
OSV - komunikace



exkurze
v žákovské a
městské
knihovně
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Ročník 7.
Učivo

Školní výstupy


Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

Jazyková výchova

žák:
 výukový program
na PC



dokáže rozeznat neohebné slovní druhy a určí je



Tvarosloví (neohebné slovní
druhy)



tvoří mluvnicky správné tvary



Podstatná jména (odvozování,
vlastní jména)

 ČJ 6

 výukový program
na PC



rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov



Přídavná jména (odvozování)

 KU, KŘP
 ČJ 6

 výukový program
na PC



tvoří homonyma, antonyma a synonyma a
začleňuje je do souvislého textu



Homonyma, Antonyma,
Synonyma



orientuje se v pravidlech psaní velkých písmen,
případně užívá Pravidla českého pravopisu
rozpoznává mluvnické významy sloves



Pravopis velkých písmen

 Z, D



Slovesa (rod)



orientuje se ve stavbě věty jednoduché
uvědomuje si vztah mezi základními větnými
členy
rozliší větu hlavní a vedlejší
rozeznává druhy vět vedlejších



Skladba (věta a výpověď, věta
a souvětí, větné členy)

 KK, KŘP
 ČJ 6

 výukový program
na PC
 výukový program
na PC
 výukový program
na PC




Věty vedlejší
Věty jednočlenné, dvojčlenné,
větný ekvivalent



Vypravování



Popis (líčení, pracovní postup)







Komunikační a slohová výchova
žák:
 sestaví osnovu, dodrží časovou posloupnost
 dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč
 dovede svým vyprávěním zaujmout
 při písemném i mluveném projevu užívá vhodná
slova
 vnímá umělecké dílo
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MeV - stavba mediálních
sdělení




KU, KK
ČJ 6




KŘP
ČJ 6
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užívá přiměřené jazykové prostředky
podává informaci stručně a výstižně
souvisle řadí životopisné údaje




Charakteristika
Životopis




dokáže výstižně zformulovat požadavek
zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu




Žádost
Pozvánka



formuluje hlavní myšlenky a reprodukuje je



Výtah a výpisky







ČJ 6
KK, KO, KP
VKO







KK, KO, VKO
KK, KO
VKO
KU, KK
ČJ 6



KU,KŘP, KK

MuV - kulturní diference,
lidské vztahy
OSV - poznávání lidí



KK




KK
D

VEG - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme Evropu
a svět
OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, komunikace



KŘP, KK, KSP



KŘP, KK,
KSP, KO
VKO

OSV - sebepoznání a
sebepojetí

Literární výchova
žák:


orientuje se v základních literárních pojmech a
žánrech



Literární pojmy a žánry



vysvětlí vznik legendy



Legenda






formuluje vlastní názor na přečtený text
zvládá dramatizaci jednoduchého textu
vyjádří své pocity z četby
volně reprodukuje text







Balada
Příběhy slavných
Vědecko-fantastické příběhy
Detektivní příběhy
Cestopis





využívá zkušenosti z vlastní četby



Příběhy o nás a pro nás
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Ročník 8.
Školní výstupy
Jazyková výchova
žák:
 rozlišuje útvary jazyka a zná vhodnost jejich užití
 rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov
 odlišuje druhy slov a jejich mluvnické významy
 ovládá užívání správných tvarů
 dokáže tvořit slovesné tvary
 zařadí sloveso do třídy a ke vzoru
 orientuje se ve stavbě věty jednoduché a souvětí

 určí druh vět vedlejších a poměr mezi větami
Komunikační a slohová výchova
žák:
 rozliší základní slohové útvary
 odlišuje spisovný a nespisovný projev
 vyjadřuje své pocity z četby

Učivo

Průřezová témata

 Obecné výklady o jazyce
 Slovní zásoba a tvoření slov
(způsoby tvoření slov a
obohacování slovní zásoby)
 Tvarosloví
 Podstatná jména přejatá
 Slovesa (vid)

 Charakteristika literární postavy

 podává informace stručně a výstižně s ohledem na  Výklad
účel a posluchače
 formuluje hlavní myšlenky textu, tvoří otázky a
stručné poznámky

 ČJ 6, ČJ 7
 D








 Slohové útvary

 Výtah
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Poznámky

 ČJ 6
 KU, KŘP
 ČJ 6, ČJ 7

 MuV - multikulturalita

 Skladba

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

KK
ČJ 7
KŘP

KU, KŘP

 OSV - poznávání lidí, hodnoty,  KK
postoje, praktická etika
 KU, KK
 D, PŘ, Z, VKO,
VKZ
 D, PŘ, Z

 výukový
program na PC
 výukový
program na PC
 výukový
program na PC

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program
 srozumitelně vyjadřuje své myšlenky a dokáže
argumentovat

 Úvaha

 zapojuje se do diskuse a dokáže věcně vyjadřovat
vlastní postoje a pocity

 Diskuse

 OSV - sebepoznání a
 KŘP, KK, KSP,
sebepojetí, kreativita, řešení
KO
problémů a rozhod. dovednosti,  VKO, VKZ
hodnoty, postoje, prakt.etika
 VDO - občan, občanská
společnost a stát
 MuV - princip sociálního
 KŘP, KK,
smíru a solidarity
KSP, KO
 EV - lidské aktivity a problémy  VKO, VKZ
životního prostředí, vztah
člověka k prostředí

Literární výchova
žák:
 zhodnotí obraz historie v naší literatuře

 Historický román

 zná představitele a nejvýznamnější díla

 Česká literatura 19. století

 MuV - kulturní diference

 chápe skrytý význam díla

 Epigram, aforismus

 VDO - občan, občanská
společnost a stát
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KŘP, KK
 D

 čte s porozuměním a uceleně reprodukuje přečtený  Literárně-výchovné aktivity
text
 rozlišuje divadelní žánry

 Divadlo, drama
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 příležitostně
beseda s autory
literárních děl

 KK
 D
 KŘP, KK
 KŘP, KK, KSP,
KO
 VKO

 mimočítanková
četba
 referát
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Ročník 9.
Školní výstupy
Jazyková výchova
žák:
 rozlišuje spisovný jazyk, obecnou češtinu a nářečí
a zdůvodní jejich užití
 třídí slovanské jazyky a seznamuje se s vývojem
českého jazyka
 zná a příklady v textu dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní zásoby
 vhodně používá a spisovně vyslovuje česká a
běžně užívaná cizí slova
 užívá synonyma, antonyma, homonyma
 rozpoznává přenesená pojmenování

Učivo

Průřezová témata

 Obecné poučení o jazyce

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

 ČJ 6, ČJ 8

 Slovanské jazyky
 Vývoj českého jazyka
 Slovní zásoba

 MuV - kulturní diference
 VEG - jsme Evropané

 KO
 D, VKO

 Význam slova

 ČJ 8, ČJ 7

 aktivně aplikuje základní pravidla českého
pravopisu
 dokáže pracovat se základními jazyk. příručkami
 třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov a
vhodně jich užívá
 v textu rozpozná přechodník
 má přehled o stavbě věty a souvětí

 Pravopis

 KŘP

 Tvarosloví

 ČJ 6, ČJ 7, ČJ 8

 výukový
program na PC

 Skladba

 ČJ 6, ČJ 7, ČJ 8

 výukový
program na PC

 užívá správný slovosled
 orientuje se ve výstavbě souvětí souřadného
Komunikační a slohová výchova
žák:
 rozliší základní slohové útvary

 Stavba textová

 KŘP

 ČJ 6, ČJ 7

 sestaví životopis a dodrží časovou posloupnost

 Slohové útvary (vypravování,
popis, charakteristika)
 Životopis

 využívá základy studijního čtení a samostatně
přednese referát

 Výklad
 Výtah
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 OSV - sebepoznání a sebepojetí 




KK, KO, KP
ČJ 7, VKO
KU, KK
ČJ 6, ČJ 7, ČJ 8,
D, PŘ, Z, VKO,
VKZ

 školní a okresní
kola olympiády
v ČJ ve
spolupráci
s DDM v ČB
 výukový
program na PC

 školní a okresní
kola olympiády
v Čj ve
spolupráci
s DDM v ČB
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 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a zaujímá  Úvaha
kritický postoj

 VDO - občan, občanská
společnost a stát
 OSV - hodnoty, postoje,
praktická etika

 vymezí charakteristické znaky proslovu a
 Proslov
příležitosti jeho užití
 vyjadřuje názory a využívá zásad komunikace a
 Diskuse
pravidel dialogu
 rozlišuje publicistické útvary a zaujímá postoj
 Publicistické útvary
k mediálním informacím
 osvojuje si základní normy písemného vyjadřování
Literární výchova
žák:
 rozlišuje základní literární druhy a žánry
 vnímá a odlišuje formy poezie

 formuluje své dojmy z přečteného díla, filmového
a divadelního představení
 seznamuje se se současnou českou tvorbou

 Současná tvorba

 reprodukuje a rozebírá přečtený text



 MeV - tvorba mediálního

sdělení, kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení, interpretace
vztahu mediálních sdělení a
reality

 Literární druhy a žánry








 KŘP, KK, KSP,  účast v soutěžích
KO
vyhlašovaných
 ČJ 8, VKO, VKZ
krajem

KK, KSP, KO
ČJ 8, VKO, VKZ
KO
VKO

 KU

Sonet
Óda, elegie
Pásmo
Román
Autobiografie
Absurdní drama
Film
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 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU, KŘP, KK

 OSV - poznávání lidí

 KŘP, KK

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, mezilidské vztahy

 KŘP, KK, KSP,
KO

 účast v soutěžích
vyhlašovaných
krajem

 mimočítanková
četba
 referát
 návštěva ND

5.1.2. Cizí jazyk
Anglický jazyk
Vyučovací předmět:

Anglický jazyk

Charakteristika předmětu
Anglický jazyk je jedním ze světových jazyků a i proto je třeba věnovat jeho výuce velkou váhu.
Výuka anglického jazyka přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový
základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.
Základem výuky tohoto předmětu je rozvoj konverzace, poslechu, čtení a psaní a též
seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí. Důraz je kladem zejména na rozvoj
komunikačních schopností žáka s cílem dorozumět se s cizincem v běžných životních situacích
a pohovořit o jednoduchých tématech. Důležitou součástí výuky je proto také poslech
s porozuměním, porozumění čtenému textu přiměřené obtížnosti a jeho reprodukce. Veškerá
výuka gramatiky je podřízena zejména komunikačním cílům.
Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich
toleranci k nim, je nedílnou součástí komunikace mezi nimi.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Anglický jazyk je vyučován na 1. stupni základní školy ve 3., 4. a 5. ročníku při časové dotaci 3
hodiny týdně a na 2. stupni základní školy v 6. až 9. ročníku též 3 hodiny týdně, přičemž se
tematicky i mluvnicky navazuje na 1. stupeň.
Vyučovací předmět anglický jazyk má tento vzdělávací obsah:
1) receptivní řečové dovednosti
2) produktivní řečové dovednosti
3) interaktivní řečové dovednosti
Jednotlivé kapitoly jsou probírány průběžně v různých ročnících tak, aby byly splněny
všechny očekávané výstupy předmětu anglický jazyk.
Výuka probíhá v jazykové učebně, běžné třídě nebo počítačové učebně dle možností školy.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
Učitel využívá pozitivní motivace. Vytváří takové situace, v nichž má žák radost z učení a
posiluje ho to v jeho dalších krocích. Učitel vede žáky k využívání různých informačních
zdrojů, k vyhledávání informací a operaci s nimi. Učitel podněcuje žáky k prezentaci vlastních
nápadů a ke tvořivosti.
Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Učitel umožňuje žákům řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
dostatkem didaktického materiálu a aktivit. Umožňuje žákům zdokonalovat se v získávání a
třídění informací, které jim pomohou vyřešit situaci, kdy chybí slovní zásoba.
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Kompetence komunikativní (KK)
Poslechem, realizací a tvořivým obměňováním jednoduchých dialogů vede učitel žáky ke
schopnosti naslouchat promluvám druhých lidí, k jejich porozumění a vhodné reakci na ně.
Podněcuje žáky k dodržování pravidel komunikace s vrstevníky i s dospělými. Vytváří
příležitosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi, k navázání kontaktu či vztahu. Vede žáky
k postupnému zdokonalování výstižného a souvislého vyjadřování.
Kompetence sociální a personální (KSP)
Učitel vytváří příležitosti pro práci ve skupinách, podněcuje žáky ke vzájemné spolupráci,
k pomoci, k toleranci a dodržování daných pravidel. Vede žáky ke schopnosti poskytnout pomoc
nebo o ni požádat.
Kompetence občanské (KO)
Učitel vede žáky k zodpovědnému plnění svých povinností. Na základě získaných informací
rozvíjí učitel u žáků představu o kulturních a historických tradicích anglicky mluvících zemích.
Vede žáky k respektu odlišností.
Kompetence pracovní (KP)
Učitel umožňuje žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a získané vědomosti při profesní
orientaci. Učitel vede žáky k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem.

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
OSV je založena na každodenní konverzaci a probíhá po celou dobu výuky cizího jazyka.
Zapamatování informací četbou, poslechem i jejich reprodukce nabízí možnosti osobnostního
rozvoje. V kapitolách týkajících se lidského těla, organizace času, denního programu dochází k
rozvoji sebepoznání a sebepojetí, psychiky a psychohygieny. Sociální rozvoj probíhá při
mezilidských vztazích při práci ve skupině, spolupráci, dialozích.
 rozvoj schopnosti poznávání
 sebepoznání a sebepojetí
 kreativita
 poznávání lidí
 mezilidské vztahy
 komunikace
 kooperace a kompetice
 řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana (VDO)
Na základě poznatků o životě a systémech řízení jiných států vede učitel žáky v VDO. Žáci
porovnávají demokratické a nedemokratické chování (9. ročník).
 občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
Cizí jazyk má praktický význam pro občanskou, vzdělávací i pracovní mobilitu. Rozvíjí a
integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi
národy. V oblasti postoje pomáhá překonávat stereotypy a předsudky.
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Evropa a svět nás zajímá
objevujeme Evropu a svět
jsme Evropané

Multikulturní výchova (MuV)
MKV umožňuje žákům seznamovat se s různými kulturami, jejich tradicemi a hodnotami. Učí
žáky žít a komunikovat ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat
svá práva a respektovat práva druhých. Tématické okruhy e situace ve škole, ve městě, ve
společnosti (poznání vlastní kultury, vstřícný postoj k odlišnostem různých skupin, specifické
rysy jazyků a jejich rovnocennost).
 kulturní diference
 lidské vztahy
 etnický původ
 multikulturalita
Enviromentální výchova (EV)
EV vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Na
realizaci tohoto průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí, v předmětu anglický
jazyk se EV prolíná zejména ve vzdělávacích okruzích: základní podmínky života (voda,
ovzduší, živočichové) a vztah člověka k prostředí (naše obec, prostředí a zdraví).
 základní podmínky života
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
 vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
Učí využívat potenciál médií jako zdroj informací, zábavy i naplnění volného času. V anglickém
jazyce se MeV týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, osvojení základních
pravidel komunikace, dialogu a argumentace. Dále pak jde o orientaci v naslouchání a
pozorování médií.
 stavba mediálních sdělení
 tvorba mediálního sdělení
 práce v realizačním týmu
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
1. stupeň
RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
 rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem času pro porozumění
 používá abecední slovník učebnice
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové
materiály) a využívá je při své práci
 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
 používá dvojjazyčný slovník
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na
sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou informaci
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Ročník 3.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

žák:


umí pozdravit, rozloučí se, představí sebe i druhé,
osloví osobu, vyjádří souhlas a nesouhlas



pozdravy (hello, good
morning,…)














umí počítat do dvanácti, učí celé hodiny, udá svůj věk
dokáže pojmenovat školní potřeby, udá jejich barvu a
počet
umí pojmenovat základní geometrické tvary, vyjádří
velikost a délku
užívá slovesný tvar vidím
umí představit členy rodiny
pojmenuje běžné vybavení místnosti
užívá slovesný tvar mám
vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno
zná svoji národnost



















 MuV - kulturní diference,
lidské vztahy
 OSV - komunikace



ČJ

čísla
ve škole



M, PRV




tvary a velikosti
I can see



M




moje rodina
I have got



PRV, ČJ



abeceda



ČJ

umí pojmenovat hračky
vyjádří jejich polohu předložkami v, na, vedle
pojmenuje části hlavy
vyjádří pocit radosti, smutku
užívá slovesný tvar má
používá názvy běžného ovoce a zeleniny
slovesný tvar máme – máte
používá pobídku Let´s …
pojmenuje běžné potraviny a nápoje
vyjádří pocit hladu a žízně
vyjádří pocit libosti a nelibosti
používá slovesný tvar chci
pojmenuje části lidského těla






hračky
předložky in, on, next to
můj obličej
he (she) has got



PRV




ovoce, zelenina
Let´s …



PRV





potraviny a nápoje
I want
I like



PRV



moje tělo



PRV

zná běžné části oblečení
používá slovesné tvary oblékni, svlékni



oblečení

 VEG - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme Evropu a
svět

 OSV – komunikace, kooperace
a kompetice
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Poznámky
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umí pojmenovat oblíbené hry, hudební nástroje
používá slovesné tvary umím – neumím hrát









pojmenovává dětské dopravní prostředky
slovesný tvar jezdit (na něčem)
určuje místnosti v bytě
vyjadřuje právě probíhající běžné domácí činnosti
umí pojmenovat domácí zvířata, rozliší jejich hlasy
poznávají různé druhy aut a dopravních prostředků
užívají slovesný tvar slyším








ve hře
I can play
I can´t play
v parku
I can ride
doma





na farmě
ve městě
I can hear

 EV - vztah člověka k prostředí



HV



PRV




PRV
PRV

Ročník 4.
Školní výstupy
žák:
 seznámí se se zvukovou stránkou jazyka a se
specifickými anglickými hláskami
 osvojí si základní pokyny a označí věci kolem sebe
 pozdraví a představí se



pojmenuje členy rodiny




vyjádří v jakém předmětu a sportu je dobrý
seznámí se některými sporty ve Velké Británii a USA




plní jednoduché pokyny
dokáže pojmenovat věci ve svém okolí



naučí se názvy zvířat

Učivo



Průřezová témata

Oral courses

 Hello! What is your name?
Greetings and introduction
Sloveso to be
Possessive pronouns
 My family
Sloveso to be
Personal pronouns
 Who is this?
Games and school subjects
Sports in the UK and the USA
Sloveso to be, Be good at
 What is this?
Things, Pronouns this, that
Imperative
 It isn´t a cat. It´s a tiger.
Animals
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Přesahy, vazby, Poznámky
mezipředmětové
vztahy

 OSV - poznávání lidí,
komunikace




KU, KŘP, KK
HV, VV



 OSV - poznávání lidí,
mezilidské vztahy, komunikace,
kooperace a kompetice







KU, KŘP, KK,
KSP
VKO, HV

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí
 VEG - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme Evropu a
svět
 MuV - kulturní diference,
multikulturalita




KU, KK, KSP
VKO






KK
TV





KU, KŘP, KK




KK, KSP
PŘ, HV, VV

 EV - vztah člověka k prostředí



výukové
programy
na PC
výukové
programy
na PC
výukové
programy
na PC
výukové
programy
na PC

výukový
program
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Sloveso to be
 What colour is it?
Colours
Typical British colours
 A Christmas lesson




vyjmenuje jednotlivé barvy
popisuje různé předměty




dozví se o slavení britských Vánoc
zazpívá koledu a pojmenuje typické vánoční propriety




popíše umístění různých věcí
odliší člen určitý a neurčitý

 Where is Tom?
Places, Prepositions of place
Articles





vyjádří svůj původ a národnost
označí evropské státy a jejich příslušníky
ovládá sloveso být ve všech osobách, v otázce a
záporu

 Where are you from?
Countries and nationalities
The UK and the USA
Sloveso to be







určí svůj věk
počítá od 1 do 20
tvoří množné číslo podstatných jmen
hovoří o věcech, které sbírá
počítá od 20 do 100




jmenuje a popisuje domácí mazlíčky
užívá sloveso mít ve všech osobách, v otázce i záporu




dokáže mluvit o svých hračkách
osvojí si rozkaz v 1. osobě množného čísla

 They are my friends
Age, Numbers 1 – 20
Plural
 How many stamps have you
got?
Collections, Sloveso have got,
Some, any, Numbers 20 - 100
 EV - vztah člověka k prostředí
 My pet
Pets, pets in Britain, Sloveso have  VEG - Evropa a svět nás
got, Possessive case
zajímá, jsme Evropané
 Toys
Toys, Let´s
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 VEG - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme Evropu a
svět
 MuV - kulturní diference

 VEG - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme Evropu a
svět
 MuV - kulturní diference,
etnický původ



PC
výukové
programy
na PC




KK
HV, VV




KK, KSP
VKO, HV, VV




KU, KŘP
HV



výukové
programy
na PC




KU, KK, KO
Z, HV



výukové
programy
na PC




KŘP, KK
M, HV




KU, KŘP, KK
M, HV, VV



výukové
programy
na PC




KK, KSP
PŘ, VV



výukové
programy
na PC




KK
HV
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Ročník 5.
Školní výstupy

Učivo

žák:
 hovoří o tom, jak strávil prázdniny





vyjádří, co kdo právě doma dělá






pojmenuje dětské hry
vypráví, co dělá na hřišti







seznámí se s londýnskými památkami
určuje hlavní města evropských států
vyjadřuje zákazy






popíše počasí a jednotlivá roční období
přítomným průběhovým časem vyjádří blízkou
budoucnost






naučí se názvy oblečení
dokáže popsat, co má na sobě







pojmenuje místnosti v domě
popíše, co se kde nachází
seznámí se se základními typy domů ve Velké
Británii






hovoří o tom, co dělá ráno
určuje čas





vyjádří, jaké činnosti provozuje odpoledne a večer



Průřezová témata

 OSV - rozvoj schopnosti
Hello again!
Holidays
poznávání, komunikace
What is he doing?
Activities at home
Present tense continuous
What are you doing?
In the playground
Present tense continuous
 VEG - Evropa a svět nás
An English lesson
London, Countries and their
zajímá, objevujeme Evropu a
capitals, Negative imperative
svět
 MuV - kulturní diference
 EV - vztah člověka k prostředí
What´s the weather like?
Weather and seasons
Weather in Britain
Present tense continuous
 MuV - kulturní diference
Clothes
Clothes and colours
School uniforms
 VEG - objevujeme Evropu a
What is there in the flat?
Rooms in flat
svět
There is, there are
 MuV - kulturní diference
Prepositions of place
Living in Britain
What do you do in the
morning?
In the mening, Time
Present tense simple
 VEG - objevujeme Evropu a
What does Tom do in the
svět
afternoons and in the
 MuV - kulturní diference
evenings?
In the afternoon, In the
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky



KK




KU, KŘP, KK
HV






KU, KŘP, KK
TV






KU, KŘP, KK
Z, D, HV, AJ 4



KK




KK, KO
HV, VV, AJ 4







výukové
programy
na PC
výukové
programy
na PC



výukové
programy
na PC

KU, KŘP, KK,
KSP
VKO, HV



výukové
programy
na PC

KU, KŘP, KK,
KSP
HV



výukové
programy
na PC

KU, KŘP, KK,
KSP



výukové
programy
na PC
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osvojí si názvy základních jídel a nápojů
mluví o tom, co má rád a nerad







vyjmenuje dny v týdnu
odpoví na otázku ´jak často?´
rozliší použití přítomného času prostého a
průběhového
hovoří o aktivitách, které umí nebo může vykonávat
jmenuje sporty
užívá sloveso moci, umět ve všech osobách, v otázce i
záporu
rozezná typické britské a americké sporty
vyjádří se, co chce dělat a čím chce být
používá sloveso chtít ve všech osobách, v otázce i
záporu



osvojí si názvy běžných nemocí
vypráví o tom, co musí a nemusí dělat
















zvládá fráze užívané při nakupování
zná názvy obchodů
určí množství potravin



pracuje s dvojjazyčným slovníkem







mening, Present tense simple,
Lessons in Britain
 OSV - rozvoj schopnosti
I like apples. I don´t like
poznávání, komunikace,
milk.
Food and drinks, Sloveso to
kooperace a kompetice
like
A am playing football now. I
play football every day.
Days of the week, Adverbs of
frequency
 VEG - objevujeme Evropu a
I can swim, but I can´t ski.
Sloveso can
svět
Sports and games
 MuV - kulturní diference

What can you do in your
free time?
Hobbies
Jobs
Sloveso to want to
Hobbies in Britain
Peter in not feeling well.
Illnesses and feelings
Sloveso must
Sloveso needn´t
She must go shopping.
Shopping
Expressing quantity
British coins
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KK
VKZ, HV



KU, KŘP, KK



 VEG - objevujeme Evropu a
svět
 MuV - kulturní diference

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
 VEG - objevujeme Evropu a
svět



výukové
programy
na PC

KŘP, KK



výukové
programy
na PC




KŘP, KK
HV



výukové
programy
na PC







KU, KŘP, KK,
KSP
VKZ

výukové
programy
na PC



KU, KŘP, KK



KU, KŘP

2. stupeň
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
 rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím
vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém
slovníku
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
 sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině,
škole a probíranými tematickými okruhy
 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
 vyžádá jednoduchou informaci
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
 jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
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Ročník 6.
Školní výstupy
žák:
 pojmenuje členy rodiny
 seznámí se s britskou královskou rodinou

Učivo







vypravuje o místech, která navštívil
vyjmenuje měsíce
užívá minulý prostý čas slovesa být





používá minulý průběhový čas slovesa být ve
všech osobách , v otázce i záporu
tvoří řadové číslovky
seznámí se s tradičními narozeninovými
oslavami ve Velké Británii a USA
popíše části těla
užívá minulý čas pravidelných sloves ve všech
osobách, v otázce i záporu
vypravuje o tom, co v týdnu dělal
popisuje svátek Halloween



rozlišuje filmové žánry a hovoří o filmech, které
viděl
osvojuje si minulé tvary nepravidelných sloves
dovídá se o filmových studiích v Hollywoodu






hovoří o návštěvě lékaře a různých zraněních
rozlišuje užití minulého času prostého a
průběhového







určuje čas
osvojuje si názvy jídel a nápojů
pozná typickou anglickou snídani
















Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

The Brown´s family tree
Family
Personal pronouns
Royal Family Tree
We are in the country
The months of the year
Past tense simple (to be)
Loch Ness
Jessica´s birthday party
Past tense continuous (to be)
Ordinal numbers
Birthday celebrations in the UK
and the USA
The world of dinosaurs
Parts of the body
Past tense simple (regular verbs)
What did you do yeasterday?
Days of the week
Past simple tense
Halloween
Are you a moviegoer?
Kinds of films
Past simple tense (irregular verbs)
Hollywood

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznání
a sebepojetí




KŘP, KK
VV, HV, VKO

 výukové
programy na
PC

 VEG - objevujeme
Evropu a svět
 MuV - multikulturalita




KU, KK
HV, PŘ

 výukové
programy na
PC

 VEG - objevujeme
Evropu a svět
 MuV - kulturní diference




KU, KK
VKO

 výukové
programy na
PC

 EV - základní podmínky
života




KU, KK
PŘ, HV, AJ 4




KK
HV, AJ 5

 výukové
programy na
PC
 výukové
programy na
PC

 VEG - objevujeme
Evropu a svět



KU, KK

Stories
At the doctor´s
Past simple tense
Past continuous tense
The children go to school
Time, Food and drinks
English breakfast

 OSV – komunikace,
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti




KU, KŘP, KK, KSP
HV, VKZ, AJ 5




KK
VKZ, AJ 5
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 olympiáda
v AJ –
školní, okr.
kolo (DDM
v ČB)
 výukové
programy na
PC
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pojmenuje školní předměty
vyjádří se v budoucím čase
dovídá se o systému britských škol







popisuje různá povolání
hovoří o jídle
seznámí se s typickou britskou večeří











užívá základní fráze při nakupování
rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména
zeptá se na cenu a množství zboží
pozná anglické mince a bankovky





popisuje a porovnává své spolužáky
užívá 2. a 3. stupeň přídavných jmen
správně čte číselné údaje






procvičuje názvy sportů
tvoří 2. a 3. stupeň dlouhých přídavných jmen



Somewhere to learn
School subjects
Future tense (be going to)
How often?
British schools
Jobs
Jobs
Food and drinks
Dinner in Britain
Where to shop?
Shopping
Some, any
Much, many
Shopping in Britain
English money
The taller, the better?
Adjectives
Comparative, superlative
Numbers
Extreme sports
Sports
Comparative, superlative
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 VEG - objevujeme
Evropu a svět
 OSV - komunikace




KU, KK
VKO

 VEG - objevujeme
Evropu a svět
 MuV - kulturní diference
 OSV - kooperace a
kompetice
 VEG - objevujeme
Evropu a svět




KK
HV, VKZ, AJ 5

 výukové
programy na
PC




KŘP, KK
VKO, AJ 4

 výukové
programy na
PC

 OSV - poznávání lidí,
komunikace




KU, KŘP, KK
HV, M

 výukové
programy na
PC




KU, KŘP, KK
TV, AJ 5

 výukové
programy na
PC
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Ročník 7.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

žák:


seznamuje se s reáliemi Velké Británie, USA a
Irska



Úvodní reálie



ovládá slovní zásobu k tématu ,,Můj dům“, vede
diskuzi na toto téma a rozpoznává jednotlivé
typy domů a bytů
chápe význam tázacích dovětků a umí je tvořit a
používat ve větách



My house is my castle












správně používá příslovce frekvence, je schopen
tvorby televizního programu a orientace v něm
dokáže tvořit příslovce od přídavných jmen a
seznamuje se se způsoby trávení volného času
ve V. Británii
seznámí se s historickými údaji o životě Guye
Fawkese, vyrábí jeho figurínu a tvoří věty
v budoucím čase
seznámí se s tradicemi anglických vánoc, je
schopen zazpívat nejznámější anglické vánoční
písně a koledy a chápe význam a způsob tvoření
tzv. složených tvarů
tvoří a aktivně používá věty v budoucím čase
zejména pro předpověď počasí a získává
základní informace o počasí ve V.Británii
Vyjadřuje nabídku,rozhodnutí či slib, chápe
rozdíl v použití slov both, either, neither a osvojí
si základní slovní zásobu k tématu ,,Hudba“

 VEG - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme Evropu
a svět




KU, KK, KP, KŘP
Z

 olympiáda
v AJ



KU, KK, KŘP



KU, KK

 výukové
programy na
PC
 projekt House
and furniture





KU, KK, KP, KŘP
Informatika
KU, KK, KŘP




KU, KK, KŘP, KP
D, PČ

 MuV - multikulturalita




KU, KK,KP
HV, OV, RV

 EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí



KU, KK, KP

 MuV - lidské vztahy




KU, KK, KSP
HV



A visit to Jane
Tázací dovětky – question tags
Samostatná přivlast. zájmena –
possessive pronouns
 How often do you watch TV?
 What shall we do?
Příslovce – adverbs
Holidays
 There will be a bonfire party
Guy Fawkes Day
Budoucí čas – future tense
 Merry Christmas
Silent Night
Složené tvary – some+ thing,
body, where
 Will we live on Mars in 2150?
Future predictions - tvorba
předpovědí
Weather in UK
 Would you like to go with us?
Tvoření nabídek a rozhodnutí –
making offers, sudden decisions
and promises
Both/either/neither
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 MuV - kulturní diference
 VEG - objevujeme Evropu a
svět
 MuV - kulturní diference


 výukové
programy na
PC
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ovládá slovní zásobu tak, aby byl schopen běžné
komunikace týkající se koupě oděvů a používá
při tom výrazy one, ones a ukazovací zájmena



získá základní údaje a informace o londýnském
Toweru a je schopen požádat o dovolení
formálním i neformálním způsobem
chápe smysl vět So do…I, neither can I…,
dokáže napsat e – mail, seznamuje se
s historickým vývojem počítačové techniky a
zná základní reálie o Irsku
správně přiřazuje člen určitý k místopisným
názvům






dokáže se zeptat na správnou cestu a též co
nejvýstižněji popsat určitou trasu



orientuje se v základních pamětihodnostech a
částech New Yorku a získá základní informace o
vývoji jednotlivých druhů dopravy

 My favourite jeans
Fashion trends
Ukazovací zájmena – this,
these, that, those
Zástupné one, ones
 The Tower of London
Asking for permission (can I,
may I…?)
 At the cybercafe
Věty typu So do I, neither can I
a vazba use to
Ireland
 A mystery man
Určitý člen a jeho využití u
místopisných názvů
 Can you tell me where the
castle is?
Indirect qurstion
Předložky pohybu –
prepositions of movement
 A trip to New York
The Big Apple
Druhy dopravy – types of
transport
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 MuV – multikulturalita
 OSV – kreativita,
komunikace





KU, KK, KŘP
D

 MuV - lidské vztahy,
kulturní diference




KU, KK, KŘP
D

 MeV - tvorba mediálního
sdělení




KU, KK, KŘP, KP
Z, IKT

 MuV - multikulturalita
 EV - vztah člověka
k prostředí




KU, KK, KŘP
Z, PŘ



KU, KK, KŘP, KSP



KU, KK, KŘP

 MuV - kulturní diference,
multikulturalita

 projekt Clothes

 výroba plakátu
Symbols of our
country
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Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

 OSV - sebepoznání a
sebepojetí, kreativita,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy, komunikace,
kooperace a kompetice

 KU, KK, KŘP, KP,
KSP
 D

 výukové
programy na
PC
 obálka
časopisu

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
komunikace
 MuV - lidské vztahy

 KU, KK, KŘP, KP
 VKO, D

žák:






dokáže několika větami popsat vzhled určité
osoby, osvojí si dovednost sestavit svůj
rodokmen a orientovat se v rodokmenech
jiných lidí a na jejich základě je schopen
převyprávět svůj vlastní životopis i životopisy
druhých, vhodně volí určitý typ minulého času
a tvoří věty v těchto časech
je schopen základní komunikace na téma
,,Nehody a způsoby první pomoci“ a též se
seznamuje se skutečným příběhem lodi The
Mary Rose
dokáže odlišit krátká a dlouhá přídavná jména,
je schopen vytvořit a ve větách používat druhý
a třetí stupeň přídav. jmen



ovládá slovní zásobu k tématu ,,Jídlo“ ,tvoří
jídelní lístek, pozvánku na večírek, nákupní
seznam a jídelní recept a je schopen se aktivně
zapojit do tvorby dialogů na toto téma



chápe smysl vět v předpřítomném čase, dokáže
tvořit minulá příčestí od pravidelných i
nepravidelných sloves, tvoří věty
v předpřítomném čase



je schopen souvislého projevu na téma
,,Londýn“, zná pamětihodnosti a zajímavá

 Who are you?
Appearance – popis vzhledu
určité osoby
Roots (kořeny), původ člověka
Používání a tvorba minulých
časů (past continuous and past
simple)
 Accidents will happen
Justins chips
Fire is dangerous
The Mary Rose
 Do you know?
Stupňování krátkých a dlouhých
přídav. jmen – comparatives
Temperatures
 Eating
Počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména (countable and
uncountable nouns)
Výrazy množství (a few, a little,
many, much)
 Progress and change
Předpřítomný čas (prezent
perfekt tense)
Pravidelná a nepravidelná
slovesa (regular and irregular
verbs)
Používání předložek since, for
Times have changed
Save the whales
 London
Sightseeings
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 KU, KK, KŘP, KSP
 Z, ČJ

 olympiáda
v AJ

 KU, KK, KŘP, KP
 VKZ, ČSP

 EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, vztah člověka
k prostředí
 VDO - občan, občanská
společnost a stát

 KU, KK, KO, KŘP
 D, PŘ

 MeV - tvorba mediálního
sdělení

 KU, KK, KŘP
 D

 Video
,,London“
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místa Londýna, používá opisné tvary od
způsobových sloves a tvoří věty v budoucím
čase pomocí vazby going to



správně čte i píše složená a desetinná čísla,
používá opisné tvary ke slovesu can



je schopen tvořit věty v trpném rodě a to
v minulém, přítomném i budoucím čase

The fire of London
 MuV - kulturní diference
Doprava – transport (advantages
and disadvantages of various
kinds of transport)
Opisný tvar od slovesa must –
have to
Vazba going to
 Special reader ´s Issue
Čísla – numbers
Sloveso moci – can a jeho
opisný tvar be able to
 MeV - stavba mediálních
 Newspapers
Trpný rod – the passive
sdělení
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 KK, KU, KŘP, KP
 ČJ, M
 KU, KK, KŘP
 ČJ
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Ročník 9.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

žák:









je schopen charakterizovat sám sebe, své záliby,
schopnosti a podat základní informace o své
osobě
dokáže vyjádřit své přání touhu, radu či
varování, tvoří zákazové a příkazové věty,
rozlišuje jednotlivé typy zájmen a umí je
správně používat, chápe smysl tzv. tázacích
dovětků a využívá je ve svém ústním i
písemném projevu a dokáže tvořit podmiňovací
věty

chápe rozdíl v používání gerundia
v průběhových časech na straně jedné a na
straně druhé ve funkci podstatného jména
slovesného a vyjadřuje tělocvičné povely
dokáže tvořit věty vztažné, správně se rozhoduje
o použití konkrétního vztažného zájmena,
seznamuje se se zásadami správné životosprávy
a získá přehled o vývoji jazyků a změnách, ke
kterým došlo ve vývoji jazyků v průběhu
historie
tvoří a používá předminulý čas

 OSV - sebepoznání a
sebepojetí

 Introduction

 OSV – komunikace,
 Travel
Vyjádření přání, touhy, zákazu,
kooperace a kompetice
příkazu, rad a varování –
expressing a wish, interests,
anambition, an adice
Předložky – prepositions
Zájmena zdůrazňovací, zvratná,
vztažná, osobní zájmena v pádě
a nesamostatná přivlastňovací
zájmena (reflexive pronouns,
possessive pronouns, relative
pronouns)
Tázací dovětky – question tags
Podmiňovací způsob a
podmínkové věty – conditions
and if clauses
Time table
 Challenge
Gerundium – gerunds
Warming up
Sizes
 MuV - kulturní diference,
 Languages
Vztažné věty – relative clauses
etnický původ,
Používání vztažných zájmen
multikulturalita
who, which, that
 VEG - Evropa a svět nás
Food
zajímá, objevujeme Evropu
Languages – vývoj jazyků
a svět, jsme Evropané
 Work and leisure
Předminulý čas – past perfekt
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 KU, KŘP, KP, KSP,
KP
 KU, KK, KŘP

 výukové
programy na
PC

 KU, KK, KP
 TV

 olympiáda
v AJ

 KU, KK, KŘP
 VKZ, D

 KU, KK, KŘP, KSP
 D
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seznámí se s tzv. posunem času při změně vět
z přímé do nepřímé řeči a zvládá provádění této
změny v oznamovací větě, otázce i rozkazu
osvojí si slovní zásobu k tématu životní
prostředí, počasí a znečištění živ. prostředí a je
schopen nejen základního ústního a písemného
projevu na toto téma, ale dokáže též vyjádřit
svůj názor



zná základní informace o Kanadě a učí se
základům první pomoci



je schopen popsat parametry, tvary či velikosti
budov, seznamuje se s hlavními státními svátky
a se způsobem jejich slavení

tense
Mary Queen of Scots
 The law
Přímá a nepřímá řeč (direct,
indirect sérech)
 Survival
Weather forecast – předpověď
počasí
Trees in danger
Pollution
Maps

 KU, KK, KŘP, KSP
 ČJ
 EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, vztah člověka
k prostředí

 Danger
Canada
First aid (zásady první pomoci)
 MuV - kulturní diference
 Time
Stonehenge
 VEG - objevujeme Evropu a
Tvary – shapes
svět
Svátky a významné dny – days
and festivals

57

 KU, KK, KŘP, KO,
KSP
 PŘ, Z

 KU, KK, KŘP, KO,
KSP
 PŘ, Z
 KU, KK, KŘP
 D, Z

 beseda na téma
,,Nature in
danger“

Německý jazyk
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Charakteristika předmětu
Základem výuky tohoto předmětu je rozvoj konverzace, poslechu, čtení a psaní a též
seznamování se s reáliemi německy mluvících zemí. Důraz je kladem zejména na rozvoj
komunikačních schopností žáka s cílem dorozumět se s cizincem v běžných životních situacích
a pohovořit o jednoduchých tématech. Důležitou součástí výuky je proto také poslech
s porozuměním, porozumění čtenému textu přiměřené obtížnosti a jeho reprodukce. Veškerá
výuka gramatiky je podřízena zejména komunikačním cílům.
Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich
toleranci k nim, je nedílnou součástí komunikace mezi nimi.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Německý jazyk je vyučován na 2. stupni základní školy v 6. až 9. ročníku 3 hodiny týdně.
Vyučovací předmět má tento vzdělávací obsah:
 receptivní řečové dovednosti
 produktivní řečové dovednosti
 interaktivní řečové dovednosti
Jednotlivé kapitoly jsou probírány průběžně v různých ročnících tak, aby byly splněny všechny
očekávané výstupy předmětu německý jazyk. Výuka probíhá v jazykové učebně, běžné třídě
nebo počítačové učebně dle možností školy.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
Učitel umožňuje žákům rozvíjet dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládá jim
možnosti, jak dovednosti z jazykového vzdělávání používat v jiných oblastech. Vede žáky
k systematičnosti a ukládání informací a k tomu, aby uměli aplikovat naučená pravidla a také je
vzájemně propojovat.
Učitel využívá pozitivní motivace. Vytváří takové situace, v nichž má žák radost z učení a
posiluje ho to v jeho dalších krocích. Učitel vede žáky k využívání různých informačních
zdrojů, k vyhledávání informací a operaci s nimi. Učitel podněcuje žáky k prezentaci vlastních
nápadů a ke tvořivosti.
Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Učitel umožňuje žákům řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
dostatkem didaktického materiálu a aktivit. Umožňuje žákům zdokonalovat se v získávání a
třídění informací, které jim pomohou vyřešit situaci, kdy chybí slovní zásoba.
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Kompetence komunikativní (KK)
Poslechem, realizací a tvořivým obměňováním jednoduchých dialogů vede učitel žáky ke
schopnosti naslouchat promluvám druhých lidí, k jejich porozumění a vhodné reakci na ně.
Podněcuje žáky k dodržování pravidel komunikace s vrstevníky i s dospělými. Vytváří
příležitosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi, k navázání kontaktu či vztahu. Vede žáky
k postupnému zdokonalování výstižného a souvislého vyjadřování.
Kompetence sociální a personální (KSP)
Učitel vytváří příležitosti pro práci ve skupinách, podněcuje žáky ke vzájemné spolupráci,
k pomoci, k toleranci a dodržování daných pravidel. Vede žáky ke schopnosti poskytnout pomoc
nebo o ni požádat.
Kompetence občanské (KO)
Učitel vede žáky k zodpovědnému plnění svých povinností. Na základě získaných informací
rozvíjí učitel u žáků představu o kulturních a historických tradicích německy mluvících zemích.
Vede žáky k respektu odlišností.
Kompetence pracovní (KP)
Učitel umožňuje žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a získané vědomosti při profesní
orientaci. Učitel vede žáky k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem.

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
OSV je založena na každodenní konverzaci a probíhá po celou dobu výuky cizího jazyka.
Zapamatování informací četbou, poslechem i jejich reprodukce nabízí možnosti osobnostního
rozvoje. V kapitolách týkajících se lidského těla, organizace času, denního programu dochází k
rozvoji sebepoznání a sebepojetí, psychiky a psychohygieny. Sociální rozvoj probíhá při
mezilidských vztazích při práci ve skupině, spolupráci, dialozích.
 rozvoj schopnosti poznávání
 sebepoznání a sebepojetí
 psychohygiena
 poznávání lidí
 mezilidské vztahy
 komunikace
 řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana (VDO)
Na základě poznatků o životě a systémech řízení jiných států vede učitel žáky v VDO. Žáci
porovnávají demokratické a nedemokratické chování (9. ročník).
 občanská společnost a škola
 principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

59

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
Cizí jazyk má praktický význam pro občanskou, vzdělávací i pracovní mobilitu. Rozvíjí a
integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi
národy. V oblasti postoje pomáhá překonávat stereotypy a předsudky.
 Evropa a svět nás zajímá
 objevujeme Evropu a svět
 jsme Evropané
Multikulturní výchova (MuV)
MKV umožňuje žákům seznamovat se s různými kulturami, jejich tradicemi a hodnotami. Učí
žáky žít a komunikovat ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat
svá práva a respektovat práva druhých. Tematické okruhy vycházejí ze situace ve škole, ve
městě, ve společnosti (poznání vlastní kultury, vstřícný postoj k odlišnostem různých skupin,
specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost).
 kulturní diference
 lidské vztahy
 multikulturalita
Environmentální výchova (EV)
EV vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Na
realizaci tohoto průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí, v předmětu německý
jazyk se EV prolíná zejména ve vzdělávacích okruzích: základní podmínky života (voda,
ovzduší, živočichové) a vztah člověka k prostředí (naše obec, prostředí a zdraví).
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
 vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
Učí využívat potenciál médií jako zdroj informací, zábavy i naplnění volného času.
V německém jazyce se MeV týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, osvojení
základních pravidel komunikace, dialogu a argumentace. Dále pak jde o orientaci v naslouchání
a pozorování médií.
 vnímání autora mediálních sdělení
 práce v realizačním týmu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
 rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem času pro porozumění
 používá abecední slovník učebnice
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RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové
materiály) a využívá je při své práci
 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
 používá dvojjazyčný slovník
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na
sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou informaci

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
 rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím
vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém
slovníku
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
 sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině,
škole a probíranými tematickými okruhy
 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
 vyžádá jednoduchou informaci
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
 jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
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Ročník 6.
Školní výstupy















ovládá slovní zásobu k tématu škola, vede
diskuzi na toto téma
naváže kontakt s konkrétní osobou, umí
říct, kdo je, kde bydlí, co dělá
používá minulý čas Préteritum slabých
sloves a modálních sloves ve všech
osobách
používá sloveso být v minulém čase ve
všech osobách
zvládne krátké vyprávění v minulém čase
seznámí se s historickými údaji o životě
Vikingů
pracuje s mapou Německa
získává základní informace o králi
Haraldovi a městě Haihabu
sestaví krátké vyprávění v min.čase
tvoří otázky zjišťovací
odpovídá na jednoduché otázky v minulém
čase
ovládá slovní zásobu k tématu domácí
mazlíčci, je schopen aktivně se zapojit do
dialogu na toto téma
dokáže několika větami popsat domácího
mazlíčka
čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty

Učivo


Průřezová témata




sloveso wissen, předložky se 3. a 4.
pádem
vedlejší věty se spojkou wenn





Ein Bauernmarchen
Marchen
Der Brief






sloveso werden



Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy


výukové
programy na PC



OSV, KK, KO,
KU, KŘP
VKO, VKZ, HV

VEG - jsme Evropané
MuV - kulturní
diference




KU, KK
VKO



výukové
programy na PC



MuV - multikulturalita






výukové
programy na PC



MuV - kulturní
diference
VDO - občan, občanská
společnost a stát








souvětí se spojkami wenn a immer
wenn
Wikinger an der Ostsee

KK, KU
Z, PŘ, VV, HV,
D
KK, KU
Z, D

výukové
programy na PC
audio, video,
časopisy






Haustiere, Im Schulzovo
zápor kein
weil, warum
spojka denn



EV - vztah člověka
k prostředí






OSV - poznávání lidí,
komunikace



Poznámky



KK, KU, KŘP
PŘ, VV
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Ročník 7.
Školní výstupy














Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

vypravuje o škole, do které chodí, je
schopen jednoduché konverzace na toto
téma
popíše svoje záliby
dokáže sestavit program na výlet
dokáže vyplnit formulář přihlášky na letní
tábor
seznamuje se s různými rekreačními
oblastmi Německa
popisuje, co dělá ve svém volném čase a
jaké má koníčky
vypravuje o tom, co dělá o víkendu
tvoří a aktivně používá věty v perfektu
seznámí se s literární postavou
Eulenspiegela



zvratná slovesa



OSV - sebepoznání a
sebepojetí, komunikace



KU,KŘP,KK



mapy, časopisy,
Internet







Im Schullandheim
Zájmeno welchWo/wohin
Věty s dass
Dafur/dagegen



OSV - seberegulace a
sebeorganizace,
psychohygiena



KU, KK



mapy, časopisy,
Internet






Freizeit und Hobby
Ein Wochenende
Přivlastňovací zájmena
minulý čas Perfektum



MeV - práce v
realizačním týmu



KU, KK, KSP,
KO



výukové
programy na PC







KK




slovníky
návštěva městské
knihovny

rozlišuje různé typy bydlení a umí je
popsat jednoduchým způsobem
dokáže popsat svůj byt (dům)
ovládá základní slovní zásobu k tématu
město
dokáže se zeptat na správnou cestu a též
výstižně popsat určitou trasu




Wohnen in Hausern
Perfektum silných sloves





KK,KO,KSP



výukové
programy na PC




In der Stadt
Die Auskunft



MuV
kulturní diference
VEG - Evropa a svět
nás zajímá
OSV - řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti
OSV - komunikace



KK, KŘP,KO



výukové
programy na PC
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Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky














OSV - řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti
VDO - občanská
společnost a škola
VEG - objevujeme
Evropu a svět
VEG - Evropa a svět
nás zajímá




KK, KO
VKO



výukové
programy na PC



KK, KO



Internet



KK, KO, KSP



výukové
programy na PC

VDO - občan, občanská
společnost a stát
MuV - lidské vztahy



KK, KO, KU



časopisy, rodinné
fotografie



KK










vyjadřuje přání, čím by chtěl být
popisuje a porovnává různá povolání
používá 2. pád podstatných jmen
hovoří o prognózách do budoucnosti, mluví
o svých plánech
seznámí se se slovní zásobou k tématu
životní prostředí
seznámí se s různými možnostmi studia
cizích jazyků v zahraničí
porozumí informacím o ubytování, ceně ,
výuce
dokáže vyplnit přihlášku, formulář
vypravuje o svých rodičích a prarodičích
tvoří věty v minulém čase Perfektu
používá Perfektum v souvětích
dokáže napsat pohlednici, dopis rodičům,
kamarádům z dovolené

sloveso werden a jeho používání
Die Zukunft
Budoucí čas
stupňování přídavných jmen
výslovnost slov cizího původu







věty s um…zu
podmínkové věty





správně čte i vyslovuje letopočty a
data
Perfektum silných a slabých sloves
Grusse aus …
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Ročník 9.
Školní výstupy













Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

rozumí textu jednoduché pohádky, umí ji
krátce převyprávět, naučí se hrát roli jedné
postavy
seznamuje se s pohádkovými bytostmi, umí
je krátce charakterizovat
je schopen souvislého vypravování v min.
čase
dovede charakterizovat a popsat sám sebe i
někoho jiného
používá přídavná jména po členu určitém i
neurčitém





Prateritum modálních sloves
Prateritum sein a haben
Prateritum pravidelných a
nepravidelných sloves



OSV - mezilidské
vztahy, komunikace,
hodnoty, postoje,
praktická etika



KŘP, KSP, KU



Audio, slovníky,
výukové
programy na PC





Vedlejší věta s ala a dass
Was fur ein/welchPříd. jména po kein



OSV - rozvoj
schopnosti poznávání



KK



časopisy

popíše své oblečení a oblečení svých
spolužáků
umí vyjádřit svůj názor na téma móda
užívá základní fráze při nakupování






Adjektive
konjunktivII
vztažná zájmena
vztažné věty





KK, KSP, KP



Časopisy, video,
slovníky

krátce charakterizuje vztah ke svým
rodičům
používá vztažné věty
dokáže napsat inzerát a e-mail



konjunktiv modálních sloves



OSV - poznávání lidí,
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
MuV - princip
sociálního smíru a
solidarity
OSV - mezilidské
vztahy



KK


Internet

osvojí si slovní zásobu k tématu životní
prostředí, počasí a znečištění živ.prostředí,
je schopen základního ústního projevu na
toto téma








Internet, mapy






věty se statt…zu
nepřímé otázky
wofur/womit
slovesa s předložkou



65

MeV - tvorba
mediálního sdělení
EV - vztah člověka
k prostředí
MeV - práce v
realizačním týmu



KO, KP, KSP,
KK

5.2. Matematika a její aplikace
5.2.1. Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu
Matematika tvoří osu vzdělávacího působení. Je založena na aktivních činnostech, které jsou
typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.
Poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří
předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy i různých směrů
studia na středních školách. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním
myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemných vztahů. Žáci si postupně
osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Učí získávat
údaje měřením, odhadováním, výpočtem, znázorňovat různé tvary v rovině a prostoru, převést
reálné tvary do matematického modelu, řešit aplikační geometrické úlohy, zdokonalovat se
v grafickém projevu. Matematika rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť,
představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá
k vytváření určitých rysů osobnosti, jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost, přesnost.
Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných
oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů.

1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
1) Obsahové vymezení
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
Čísla a početní operace - osvojení aritmetických operací v těchto složkách:
 dovednost provádět operaci
 algoritmické porozumění
 významové porozumění
 získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty - rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí,
jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů Geometrie v rovině a prostoru - určování a
znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru.
Nestandardní aplikační úlohy a problémy - uplatňování logického myšlení, řešení problémových
situací a úloh z běžného života
Průřezová témata - v tomto předmětu jsou realizována tato: VDO, EV, EGS.
2) Časové vymezení
Matematika je realizována:
v 1. ročníku – 4 hod. týdně
v 2. ročníku – 5 hod. týdně
v 3. ročníku – 5 hod. týdně
v 4. ročníku – 5 hod. týdně
v 5. ročníku – 5 hod. týdně
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3) Organizační vymezení
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě a využívají k učení různé
formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení
vést žáky k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně
symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh
 utvářet podmínky pro zdokonalování grafického projevu, rozvíjení abstraktního, exaktního,
kombinatorického a logického myšlení, pro věcnou a srozumitelnou argumentaci
 umožnit žákům podílet se na hodnocení činností nebo jejich výsledků
 vést žáky k ověřování výsledků


Kompetence k řešení problémů
rozvíjet v žákovi důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, podněcovat
k sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
 umožnit žákům rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, vést k volbě
správného postupu, vyhodnocování správnosti výsledků


Kompetence komunikativní
podněcovat žáky k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka
včetně symboliky
 zadávat úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
 vést žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu


Kompetence sociální a personální
vést žáky ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím
řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci
 utvářet podmínky pro práci v týmu
 umožnit každému žákovi zažít úspěch
 volit takové hodnocení, které umožní žákům vnímat vlastní pokrok


Kompetence občanské
vytvářet příležitosti pro hodnocení vlastní práce i práce ostatních žáků, s důrazem na
ohleduplnost a takt
 podle potřeby nabídnout žákům pomoc učitele
 umožnit žákům na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky


Kompetence pracovní
vést žáky k utváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě,
podněcovat je k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech
 zadávat takové úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých
informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
 vést žáky ke správným způsobům užití vybavení a pomůcek
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vytvářet příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem
záznamů
 vést žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti


Předmětem prolínají tato průřezová témata
OSV - rozvoj schopnosti poznávání
VEG- objevujeme Evropu a svět

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti
 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací
v oboru přirozených čísel
 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
 popisuje jednoduché závislosti z praktického života
 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 vyhledává, sbírá a třídí data
 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;
nachází v realitě jejich reprezentaci
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 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce
 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran
 sestrojí rovnoběžky a kolmice
 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
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Ročník 1.
Školní výstupy









zná číslice 1 až 20, umí je napsat a přečíst
zná význam méně, více, první, poslední, větší, menší apod.
umí seřadit čísla podle velikosti, doplňuje chybějící čísla v řadě, porovnává
množství a jejich číselná vyjádření
zakresluje tato čísla na číselnou osu
zná a používá matematické symboly +, -, =, <, >
umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání a odčítání do dvaceti bez
přechodu přes desítku
provádí rozklad na desítky a jednotky
řeší jednoduché slovní úlohy

 rozlišuje a pojmenuje jednoduché geometrické útvary (čtverec, obdélník,





Učivo
Čísla a početní operace do 20
 počítání v první desítce

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
 OSV – rozvoj schopnosti
poznávání

 počítání ve druhé desítce
 slovní úlohy
Geometrie v rovině

trojúhelník, kruh)
modeluje geometrické útvary v rovině
seznámí se s geometrickými tělesy
geometrické útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev
orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod.
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Ročník 2.
Školní výstupy

Učivo



umí zapsat a vyřešit příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes
dvacítku

Číslo a početní operace
 počítání do dvaceti








umí zapsat a přečíst čísla 0 – 100
zakresluje tato čísla na číselnou osu
porovnává čísla do sta, umí je seřadit vzestupně i sestupně
sčítá a odčítá čísla do sta, seznámí se s rozkladem čísel na desítky a jednotky
pozná význam závorek
počítá příklady se závorkami



počítání do sta




umí provést zápis slovní úlohy
řeší slovní úlohy s výpočty do sta



slovní úlohy



seznamuje se s násobilkou 2, 3, 4, 5 a s příklady na dělení



malá násobilka



pracuje a počítá s modely mincí a bankovek



mince a bankovky








umí si připravit pomůcky na rýsování (tužka, pravítko)
zná pojem bod, přímka, čára, úsečka
narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky
zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou
porovnává úsečky podle velikosti, měří úsečky
pozná geometrické útvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

Geometrie v rovině a prostoru
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Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy


OSV – rozvoj schopnosti
poznávání



VV, ČSP

Poznámky
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Ročník 3.
Školní výstupy

Učivo





















Číslo a početní operace
 malá násobilka










zná symboly pro násobení a dělění
násobí a dělí v oboru malé násobilky
řeší slovní úlohy s pomocí
ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé násobilky
umí jednoduché násobení a dělení mimo obor násobilky dvojciferným činitelem
umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti
umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla písemně
odhaduje výsledek a kontroluje písemný výpočet
řeší slovní úlohy v oboru do sta
umí zapsat a přečíst čísla do tisíce
umí porovnávat, setřídit vzestupně a sestupně čísla do tisíce
umí zakreslit tato čísla na číselné ose
umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně
řeší slovní úlohy v oboru do tisíce
seznámí se se zaokrouhlováním na desítky a stovky
zná význam symbolu =
řeší jednoduché rovnice
zná jednotky délky mm, cm, dm, m; jednotky délky používá k měření
umí změřit rozměry geometrických útvarů (úsečka, čtverec, obdélník apod.) a
vyjádřit je ve vhodných jednotkách
umí narýsovat a označit bod, přímku, polopřímku, úsečku, trojúhelník, obdélník,
čtverec
zná pojem opačná polopřímka
rozliší od sebe kruh a kružnici
zná význam pojmu průsečík a umí ho určit
pozná tělesa (krychle, kvádr, koule)
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
čte údaje z tabulek a diagramů
sestavuje jednoduché ceníky



násobení a dělení



počítání v oboru do sta



počítání v oboru do tisíce



rovnice



jednotky délky

Geometrie v rovině a prostoru

 orientace v čase
Závislosti, vztahy a práce s daty
 práce s údaji
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Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy



OSV – rozvoj schopnosti
poznávání



PRV



ČSP, VV

Poznámky
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Ročník 4.
Školní výstupy

Učivo







umí zapsat a přečíst čísla do milionu
sčítá a odčítá zpaměti i písemně do milionu
umí zaokrouhlovat na desítky, sta, tisíce
orientuje se na číselné ose v tomto číselném oboru
písemně sčítá, odčítá do milionu

Číslo a početní operace
 počítání do milionu





umí násobit písemně jednociferným a dvouciferným činitelem
umí písemně dělit jednociferným dělitelem
násobí a dělí mimo obor násobilky



násobení a dělení




zná pojem zlomek
pozná a dokáže vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu



zlomky




umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na kalkulátoru
používá kalkulátor ke kontrole



práce s kalkulátorem




zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a času
umí převádět jednotky hmotnosti a délky



jednotky




řeší jednoduché a složené slovní úlohy
umí provést zkrácený zápis s neznámou



slovní úlohy








umí pracovat s kružítkem
umí narýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici
umí narýsovat kolmici, rovnoběžky, různoběžky
dokáže určit vzájemnou polohu přímek v rovině
vyznačuje střed a sestrojí osu úsečky, osová souměrnost
vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku, obvod trojúhelníku

Geometrie v rovině a prostoru






umí určit souřadnice bodu ve čtvercové síti
umí odečítat hodnoty z diagramu
vyhledává, sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a grafy

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy




OSV – rozvoj schopnosti
poznávání
VEG– objevujeme
Evropu a svět
VL



PŘ



VV, ČSP



Závislosti, vztahy a práce s daty
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Poznámky
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Ročník 5.
Školní výstupy

Učivo










umí zapsat a přečíst čísla do milionu a přes milion
orientuje se na číselné ose v oboru do milionu
umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do milionu
umí násobit deseti, stem, tisícem
umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce a statisíce
násobí písemně trojciferným činitelem
dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem
řeší slovní úlohy v oboru do milionu

Číslo a početní operace
 počítání do milionu a přes
milion



převádí jednotky obsahu, objemu a času



jednotky




umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit slovní úlohy s časovými údaji
umí pracovat s údaji v cenících apod.



data, tabulky, jízdní řády



sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem



zlomky




umí zapsat, přečíst, porovnat desetinná čísla
sčítá, odčítá a zaokrouhluje desetinná čísla, násobí a dělí tato čísla 10 a 100 a
dělí a násobí tato čísla přirozeným číslem



desetinná čísla






zná pojmy úhel, rovina, trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný
umí sestrojit trojúhelníky, čtverec a obdélník a zná vlastnosti jejich úhlopříček
umí změřit a vypočítat obvod trojúhelníku a čtyřúhelníků
vypočítá povrch krychle a kvádru

Geometrie v rovině a prostoru



umí zapsat, použít data z grafu ve čtvercové síti

Závislosti, vztahy a práce s daty
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Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy




OSV – rozvoj schopnosti
poznávání
VEG– objevujeme
Evropu a svět
VL



PŘ



VV, ČSP



Poznámky

2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Svým pojetím navazuje předmět Matematika a její aplikace na 2. stupni na žákovské výstupy
tohoto předmětu pro 1. stupeň. Předmět se vyučuje v 6. a 8. ročníku čtyři hodiny týdně, v 7. a 9.
ročníku pět hodin týdně.
Vzdělávací předmět má tento obsah:
1)
2)
3)
4)

číslo a proměnná
závislosti, vztahy a práce s daty
geometrie v rovině a prostoru
nestandardní aplikační úlohy a problémy

Jednotlivé kapitoly témat jsou řazeny vcelku v příslušných ročnících (střídají se aritmetické a
geometrické), nestandardní aplikační úlohy a problémy prolínají všemi tematickými okruhy
v průběhu celého základního vzdělávání.
Výuka probíhá v kmenových třídách, v případě potřeby je možné ji přesunout i do jiných učeben
(např. informatiky) nebo do terénu. Žáci se zúčastňují matematických soutěží a v 9. ročníku
celostátních srovnávacích testů.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
-

Učitel vede žáky:
k schopnosti umět vybrat způsob řešení matematických úloh
k schopnosti používat matematické symboly, termíny, znaky, atd.
k vyslovování a ověřování matematických hypotéz a poznatky využít k rozšíření
vlastního potenciálu
k vyhledávání potřebných informací v různých pramenech (tabulky, kalkulačka, PC,
internet)
k rozvíjení paměti numerickými výpočty
k osvojování si jednoduchých vzorců a algoritmů
k prostorové představivosti
k posuzování vlastních výsledků učení a vyvozování závěrů

Kompetence k řešení problémů (KŘP)
-

Učitel vede žáky:
k řešení problémových situací a jejich převod do matematické terminologie
k rozvoji logického myšlení
k schopnosti vyjádřit a jednoznačně formulovat problém
k hledání různých druhů postupů při řešení problémů a umět si vybrat ten optimální
k schopnosti obhájit zvolený postup
k schopnosti použít osvojené postupy i v jiných oborech a předmětech (F, CH)
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Kompetence komutativní (KK)
Učitel vede žáky:
- k logickému formulování a vyjadřování myšlenky
- k výstižnému vyjadřování se v matematické terminologii
- k schopnosti porozumět různým typům matematických textů a zápisů
- k schopnosti využívat komunikační matematické prostředky v jiných oblastech
- k využití názoru a schopností druhých lidí
Kompetence sociální a personální (KSP)
-

Učitel vede žáky:
ke schopnosti spolupracovat ve skupině, utvářet si vlastní pravidla práce
k umění prosadit své poznatky do řešení úkolů
k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti
k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti

Kompetence občanské (KO)
-

Učitel vede žáky:
k rozhodování dle dané situace
k uvědomování si práv a povinností
k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí

Kompetence pracovní (KP)
-

Učitel vede žáky:
k plánování své práce
k využívání poznatků a dovedností v praktických činnostech (odhady, měření,
porovnávání…)
k dodržování pravidel při bezpečném používání nástrojů (např. kružítko) a pracovních
řádů
k správnému vytváření grafů, nákresů, schémat, tabulek, konstrukcí, atd.
k odpovídajícímu grafickému projevu

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobností a sociální výchova (OSV)
V předmětu Matematika a její aplikace se učitel snaží pomáhat každému žákovi formovat
studijní dovednosti (cvičit dovednost zapamatování, řešení problémů…), regulovat vlastní
jednání (sebekontrola, sebeovládání, odpovědnost, spolehlivost…), organizovat vlastní čas,
plánovat učení a zvláště pak utvářet praktické životní dovednosti.
 rozvoj schopnosti poznávání
 kreativita
 řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Výchova demokratického občana (VDO)
Učitel se snaží vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Její získání má umožnit
žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým,
ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
Učitel se snaží průběžně vychovávat žáky jako budoucí evropské občany, zodpovědné a tvořivé
osobnosti, otvírat jim široké perspektivy a možnosti v evropském a mezinárodním prostoru.
Nabízí možnosti srovnávání států v různých parametrech.
 Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova (MuV)
Toto téma nemá tolik možností jako v jiných předmětech, přesto učitel pomáhá žákům
prostřednictvím různých informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným
sociokulturním skupinám.
Environmentální výchova (EV)
V předmětu Matematika a její aplikace vede učitel žáky k pochopení složitosti vztahů člověka a
životního prostředí, k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince.
Při využívání aktuálních informací (slovní úlohy, statistika, diagramy…) o stavu prostředí
poukazuje na závažnost ekologických problémů a jejich propojenosti.
 vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
Učitel se snaží zapojit žáky do práce s médii, umět posoudit, vyhodnotit, zpracovat a využít
takto získané informace. Upozorňuje na nutnost analyzovat sdělení a posoudit jejich
věrohodnost.
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 práce v realizačním týmu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Očekávané výstupy
žák
 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou
mocninu a odmocninu
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
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 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá
a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy
žák
 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
 porovnává soubory dat
 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy
žák
 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
 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
 načrtne a sestrojí rovinné útvary
 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově
a středově souměrný útvar
 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
 načrtne a sestrojí sítě základních těles
 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy
žák
 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
z různých tematických a vzdělávacích oblastí
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Ročník 6.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

 čte, zapisuje, porovnává a zaokrouhluje přirozená
čísla
 provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti
a písemně
 provádí odhady a kontrolu výpočtů
 umí zobrazit N na číselné ose
 čte a zapisuje desetinná čísla (do setin) a zlomky
 sčítá a odčítá desetinná čísla

Přirozená čísla (rozšířené opakování)
 čtení a zápis čísla v desítkové
soustavě
 zobrazení na číselné ose
 porovnávání a zaokrouhlování
 početní operace
Desetinná čísla a zlomky (rozšířené
opakování)

VEG -objevujeme Evropu a
svět



KŘP, KK, KU

 rozlišuje druhy čar
 používá technické písmo k popisu útvarů
 užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka
 rýsuje lineární útvary
 převádí jednotky délky, hmotnosti, času
 umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku,
trojúhelníku
 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení
úloh a jednoduchých praktických problémů
 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
 čte a zapisuje desetinná čísla (do miliontin)
 umí zobrazit desetinné číslo na číselné ose
 porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla
 provádí početní operace s desetinnými čísly
 umí vypočítat aritmetický průměr
 převádí jednotky
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností
 umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku a využít
znalosti v praktických úlohách
 rozumí pojmu
 narýsuje a změří daný úhel
 umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu
 rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů

Geometrické útvary v rovině (rozšířené
opakování)
 základní pravidla rýsování
 rovina, bod, úsečka, přímka,
polopřímka, kružnice, kruh
 převody jednotek
 obvody čtverce, obdélníku,
trojúhelníku






KŘP, KK, KU,
KP
F, ČSP

Desetinná čísla
 čtení a zápis v desítkové soustavě
 zobrazení na číselné ose
 porovnávání a zaokrouhlování
 početní operace
 převody jednotek obsahu
 obsah obdélníku a čtverce






KU, KŘP, KK
F



KP, KŘP

Úhel a jeho velikost
 pojem, rýsování a přenášení úhlů
 osa úhlu
 jednotky velikosti úhlu a měření jeho
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OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

Poznámky
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 provádí početní operace s velikostmi úhlů
 pozná dvojice vedlejších a vrcholových úhlů, umí
využít jejich vlastností
 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
souměrnosti
 pozná útvary osově souměrné
 určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich
vlastnosti
 pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy
(strana, výška, vnitřní a vnější úhly)
 umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky
trojúhelníku
 umí sestrojit trojúhelníku kružnici vepsanou a
opsanou
 zná pojem násobek, dělitel
 umí použít znaky dělitelnosti
 rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené
 rozloží číslo na součin prvočísel
 určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího
společného násobku a největšího společného dělitele
 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v N
 charakterizuje tělesa kvádr, krychle
 umí načrtnout a narýsovat síť
 načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném
rovnoběžném promítání
 vypočítá povrch krychle, kvádru
 užívá jednotky objemu a převádí je
 vypočítá objem krychle, kvádru

velikosti
 početní operace s úhly
 vrcholové a vedlejší úhly
Osová souměrnost
 osová souměrnost
 osově souměrné útvary
Trojúhelník
 pojem, druhy
 vnitřní a vnější úhly
 těžnice, střední příčky, výšky
 kružnice opsaná a vepsaná

Dělitelnost přirozených čísel
 násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
 prvočíslo, číslo složené
 společný násobek a dělitel

Povrch a objem krychle a kvádru
 kvádr, krychle, sítě těles
 zobrazování těles
 povrch krychle, kvádru
 jednotky objemu
 objem krychle a kvádru
Závěrečné opakování
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OSV - rozvoj schopnosti
poznávání



KP, KK



KP, KŘP



KŘP, KU, KK




KP, KU
F, VV
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Ročník 7.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

 modeluje a zapisuje zlomkem část celku
 převádí zlomky na desetinná čísla a naopak
 provádí početní operace s racionálními čísly
 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření
vztahu celek – část
 modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru racionálních čísel
 rozlišuje kladná a záporná čísla
 zobrazuje je na číselné ose
 chápe pojem opačné číslo, absolutní hodnota čísla
 provádí početní operace s celými čísly
 analyzuje a řeší jednoduché problémy, v nichž
využívá matematický aparát v oboru celých čísel
 umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami
 zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru
 dělí celek na části v daném poměru
 pracuje s měřítky map a plánů
 využívá trojčlenku při řešení slovních úloh
 určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti
 vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí

Racionální čísla
 čtení a zápis zlomku
 vztah mezi zlomky a desetinnými
čísly
 zobrazení na číselné ose
 početní operace

 KŘP, KK
 F

Celá čísla
 čtení a zápis čísla
 zobrazení na číselné ose
 absolutní hodnota a opačné číslo
 početní operace

 KŘP, KU
 F

 chápe pojem procento
 užívá základní pojmy procentového počtu
 řeší slovní úlohy
 chápe pojem promile
 provádí odhady s danou přesností
 řeší aplikační úlohy na procenta
 užívá věty o shodnosti trojúhelníku v početních a
konstrukčních úlohách
 umí sestrojit trojúhelník s daných prvků
 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
souměrnosti

 OSV - rozvoj schopnosti
Procenta
 pojem
poznávání, kreativita
 základ, procentová část, počet procent  VEG - Evropa a svět nás
 promile
zajímá
 slovní úlohy
 EV - vztah člověka
k prostředí
Trojúhelník
 shodnost trojúhelníků
 konstrukce trojúhelníků
Středová souměrnost
 sestrojení obrazu obrazce ve středové

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
 pojem
 zvětšení a zmenšení v daném poměru
 rozdělení hodnoty v daném poměru
 postupný poměr
 měřítko
 přímá a nepřímá úměrnost
 trojčlenka
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 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, kreativita

 KP, KŘP, KU
 F, Z, CH

 KŘP, KK, KU,
KSP
 CH

 KP, KŘP, KU,
KSP
 KP

Poznámky
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 určí středově souměrný útvar
 umí charakterizovat pojem rovnoběžníku
 rozlišuje různé typy rovnoběžníků
 odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku
 odhaduje a vypočítává obsah trojúhelníku
 pozná a pojmenuje lichoběžník
 umí sestrojit lichoběžník
 vypočítává jeho obvod a obsah
 rozezná a pojmenuje hranol
 načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině
 načrtne a narýsuje síť hranolu
 odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu

souměrnosti
Rovnoběžníky
 pojem
 vlastnosti a rozdělení
 konstrukce
 obvod a obsah rovnoběžníku
 obsah trojúhelníku
Lichoběžník
 pojem
 konstrukce
Povrch a objem hranolů
 pojem hranol
 povrch a objem hranolu

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KP, KŘP

 KP, KŘP
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KP, KŘP

Závěrečné opakování

Ročník 8.
Školní výstupy
 rozumí pojmu výraz
 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných
 určí hodnotu výrazu
 zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text
 provádí početní operace s výrazy
 určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem,
pomocí tabulek, pomocí kalkulačky
 umí určit třetí mocninu a odmocninu
 užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech
 chápe pojem reálné číslo
 rozliší odvěsny a přepony
 rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty
 využívá poznatků při výpočtu délek stran

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Opakování učiva 7. ročníku
Výrazy
 číselné výrazy
 proměnná, výrazy s proměnnou
 úpravy výrazů

 KŘP, KK, KO

Druhá mocnina a odmocnina
 pojem
 čtení a zápis druhých mocnin a
odmocnin
 určení druhých mocnin a odmocnin
 určení třetí mocniny a odmocniny
 pojem reálného čísla
Pythagorova věta
 pojem
 výpočet délek stran v pravoúhlém

 KŘP, KP
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 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KŘP, KK
 D

Poznámky
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v pravoúhlém trojúhelníku
 umí využít poznatky ve slovních úlohách
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností
 zapíše číslo ve tvaru a∙10n pro
 1< a >10
 provádí početní operace s mocninami s přirozeným
mocnitelem
 užívá a zapisuje vztah rovnosti
 řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
 provádí zkoušku řešení
 matematizuje jednoduché reálné situace
 vyřeší daný problém aplikací získaných
matematických poznatků a dovedností
 řeší slovní úlohy pomocí rovnic (úvahou)
 zdůvodní zvolený postup řešení a ověří výsledek
kontrolou
 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá
různá řešení
 určí vzájemnou polohu přímky a kružnice
 určí vzájemnou polohu dvou kružnic
 vypočítává obvod a obsah kruhu
 charakterizuje válec
 vypočítá povrch a objem válce
 umí sestrojit jednoduché konstrukce
 rozumí pojmu množiny všech bodů dané vlastnosti
 využívá poznatků (výška, těžnice, Thaletova
kružnice) v konstrukčních úlohách
 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
 zaznamenává výsledky jednoduchých statistických
šetření do tabulek
 vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická data
v grafech a tabulkách

trojúhelníku
 užití Pythagorovy věty
 KŘP
 F

Mocniny s přirozeným mocnitelem
 čtení a zápis mocnin s přirozeným
mocnitelem
 zápis čísla pomocí mocnin deseti
 početní operace s mocninami
s přirozeným mocnitelem
Lineární rovnice
 rovnost
 lineární rovnice

 KŘP, KK

Slovní úlohy
 slovní úlohy různého typu

 VEG - Evropa a svět nás
zajímá
 EV - vztah člověka
k prostředí
 OSV - kreativita

 KŘP, KK, KSP
 CH

Kruh, kružnice
 vzájemná poloha přímky a kružnice
 vzájemná poloha dvou kružnic
 délka kružnice, obsah kruhu
Válec
 pojem
 povrch a objem válce
Konstrukční úlohy
 jednoduché konstrukce
 množiny všech bodů dané vlastnosti
 Thaletova kružnice
 konstrukční úlohy
Shromažďování, třídění a
vyhodnocování statistických údajů
 základní statistické pojmy
 základní charakteristiky
statistického souboru
Závěrečné opakování

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KP, KŘP

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KŘP

 EV - vztah člověka
k prostředí
 VEG - Evropa a svět nás
zajímá

 KP, KŘP, KK

 MeV - kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
 MuV - kulturní diference

 KP, KŘP, KK
 Z

83

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program

Ročník 9.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětov
é vztahy

Opakování učiva 8. ročníku
 rozkládá výraz na součin
 provádí početní operace s lomenými výrazy

 řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
 řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
 řeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic
 rozliší shodné a podobné útvary
 užívá vět o podobnosti v početních a konstrukčních
úlohách
 dokáže použít goniometrických funkcí při výpočtu
stran a úhlů v pravoúhlém trojúhelníku
 umí použít goniometrických funkcí i při výpočtu
objemu a povrchu těles
 umí použít goniometrických funkcí i v praktických
slovních úlohách

Výrazy
 úpravy výrazů pomocí vzorců a
rozkladem na součin
 pojem lomený výraz a početní operace
s nimi
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Soustavy rovnic
 soustava dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými
 slovní úlohy řešené pomocí soustavy
Podobnost
 věty o podobnosti trojúhelníků
 užití podobnosti v praxi
Goniometrické funkce
 určení funkcí sin, cos, tg pomocí
tabulek
 užití funkcí v pravoúhlém trojúhelníku
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OSV - rozvoj schopnosti
poznávání



KŘP, KK



KŘP, KK



KŘP, KK, KSP



KŘP, KK




KŘP
F

Poznámky
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 charakterizuje jednotlivá tělesa
 umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat
 vypočítá povrch a objem těles
 zakreslí bod v PSS
 chápe pojem funkce
 rozlišuje lineární funkce
 rozlišuje kvadratickou funkci a funkci nepřímé
úměrnosti
 umí zakreslit graf dané funkce
 užívá funkční vztahy při řešení úloh
 užívá a zapisuje vztah nerovnosti
 řeší lineární nerovnice a jejich soustavy
 znázorňuje řešení nerovnic na číselné ose
 řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování

Tělesa
 kužel
 jehlan
 koule
 povrch a objem těles
Funkce
 pravoúhlá soustava souřadnic
 lineární funkce
 kvadratická funkce
 nepřímá úměrnost

Nerovnice, soustavy nerovnic
 nerovnost
 lineární nerovnice
 soustava lineárních nerovnic
Finanční matematika
 základní pojmy finanční matematiky
Závěrečné opakování
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OSV - rozvoj schopnosti
poznávání



KP, KK, KŘP



OSV - rozvoj schopnosti
poznávání



KŘP, KK, KP



KŘP, KK



KK



OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

5.3. Informační a komunikační technologie
5.3.1. Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací
pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a
kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně
většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje
standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informační a komunikační technologie umožňují
žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních
zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina
přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oboru Informační a komunikační technologie,
a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
Žák se na prvním stupni seznámí se základními pojmy, popíše počítač a přídavná zařízení, naučí
se pracovat a orientovat se v používaném operačním systému, vyhledávat informace na internetu
prostřednictvím známých internetových vyhledávačů, vytvořit a používat emailovou schránku,
vytvořit soubor v textovém editoru a grafickém editoru.
Žák na druhém stupni se pak na základě získaných dovednosti z prvního stupně zdokonalí
v orientaci v počítačovém prostředí, dokáže vyhledávat informace na internetu, porovnat je a
zpracovat, s informacemi pracuje v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojí si další
funkce textového a grafického editoru a bude umět pracovat i s ostatními programy jako jsou
tabulkové editory, prezentační programy a multimediální programy. Naučí se využívat
vhodných programů ke zpracování zadaných úkolů.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávací oblasti Informační a
komunikační technologie. Předmět se vyučuje na 1. stupni v 5. ročníku a na 2. stupni v 6. a
ročníku jako povinný, v 7., 8. a 9. ročníku jako volitelný předmět ve dvouhodinové či hodinové
týdenní dotaci. Jeho cílem je naučit žáka základní dovednosti v oblasti výpočetní techniky jako
je práce s počítačem, vyhledávání informací a jejich následné třídění a zpracování, orientace
v nejrůznějších programech a jejich využití k zpracování v konkrétních úkolech.
Výuka informatiky probíhá v odborné učebně. Učitel prezentuje látku za současného využívání
počítače, spíše než na klasický výklad zaměřuje výuku na názorné ukázky a příklady. Předmět je
založen na praktickém využívání počítače v hodinách a samostatném plnění úkolů pod
dohledem učitele.
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Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k řešení problémů (KŘP)









Učitel zadává problémy a úkoly k řešení celé třídě, skupině nebo samostatně a seznámí je
s metodami, které jim umožní a pomohou problém řešit.
Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
Podporujeme netradiční způsoby řešení problémů.
Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů.
Učíme, jak některým problémům předcházet.

Kompetence komunikativní (KK)

















Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) různé postupy.
Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
Ve výuce podporujeme používání internetu.
Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
Podporujeme kritiku a sebekritiku.
Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících
situacích.
Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické
argumenty.
Žák je schopen na základě spolupráce se spolužáky docházet ke správným závěrům i za
cenu přiznání svých omylů
Učitel vede žáka k vyslovování hypotéz
Žáci jsou vedeni k popsání konkrétních jevů a dějů vlastními slovy, vyhledávání
konkrétních příkladů z praxe
V hodinách je využívána řízená diskuse
Žáci formulují konkrétní otázky k probíranému učivu
Učitel vede žáky k vyvozování závěrů (vlastními slovy) na základě předešlého zkoumání,
diskuse apod. jsou vedeni k potřebě klást si otázky a hledat na ně odpovědi

Kompetence sociální a personální (KSP)







Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení
problémů.
Podporujeme skupinovou výuku.
Podporujeme začlenění - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako
mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem
dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu.
Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku
efektivní spolupráce.
Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
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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.
Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi
žáky a učiteli).
Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž
formulaci se žáci sami podíleli.
Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci
pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i
odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy
rodičů před svými osobními zájmy. Pomáhám svým spolupracovníkům, učíme se od nich,
vyměňujeme si s nimi zkušenosti.

Kompetence občanské (KO)




Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití výpočetní techniky.
Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.

Kompetence pracovní (KP)
Učíme žáky zacházet s počítači.
Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce, pravidla
chování ve škole, v učebně, dodržování stanovených pracovních postupů apod.
 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.
 Všechny takto získané zkušenosti a návyky by si měl každý žák přenést do praktického
života a chápat nutnost jejich dodržování po celý život.



Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Učitel se snaží pomáhat každému žákovi utvářet hlavně praktické dovednosti a zkušenosti, hájit
vlastní cestu založenou na vlastním poznání a spolupráci. OSV se objeví v kapitolách, které
umožňují rozvoj osobních postojů ve využití výpočetní techniky a internetu.
 rozvoj schopnosti poznávání
 psychohygiena
 kreativita
 komunikace
 řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
Zejména při práci s internetem, jsou využívány podněty k samostatnému získávání informací o
zemích Evropy a světa, o jejich životě a událostech. Tyto informace se následně stávají
prostředkem pro orientaci a samostatný úsudek.
 objevujeme Evropu a svět
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Environmentální výchova (EV)
Toto průřezové téma umožňuje aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování
aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat
jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují zájem o způsoby řešení ekologických
problémů možností navazovat kontakty v této oblasti a vyměňovat si informace v rámci kraje,
republiky i EU a světa.
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova (MeV)
Učitel musí v rámci MeV vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Jedná se hlavně o
schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich pravdivost a propojit s jinými sděleními
a informacemi. Dále naučit žáka orientaci v médiích a schopnost volby odpovídajícího média
jako prostředku pro naplnění potřeb a vědomostí. Využití internetu jako zdroje informací.
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 práce v realizačním týmu
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
1. stupeň
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy - 1. a 2. období
žák
 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich
závady
 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy - 1. a 2. období
žák
 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy - 1. a 2. období
žák
 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy
žák
 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou
návaznost
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy
žák
 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji
 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální
formě

90

Ročník 5.
Školní výstupy
 Chápe základní pojmy, popíše počítač a přídavná
zařízení.
 Využívá základní standardní funkce počítače a jeho
nejběžnější periferie.
 Využívá základní funkce používaného operačního
systému, nejběžnější periferie, využije je při
zpracování zadaného úkolu.
 Vyhledá výukový software vhodný pro daný úkol.
 Vytvoří jednoduchou prezentaci (samostatně,
dvojice)
 Užívá počítač a přídavná zařízení šetrně, dodržuje
správné postupy při řešení běžných problémů
s hardware a software, je seznámen se zdravot.
riziky spojenými s dlouhodobým využíváním
výpočetní techniky. Respektuje pravidla práce
s HW, SW.
 Respektuje práva k duševnímu vlastnictví při
využívání software
 Chrání data před poškozením, ztrátou, zneužitím.
 Vyhledává informace na internetu prostřednictvím
známých internetových vyhledávačů
 Při vyhledávání informací na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty.
 Vyhledává a porovnává informace a poznatky
z většího množství zdrojů.

 Komunikuje pomocí e-mailu, chatu.
 Pracuje s textem a obrázkem v text. a graf. editoru.
 Rozliší textový a grafický editor.
 Vytvoří soubor v text. i v grafickém editoru.

Učivo

Průřezová témata

 Základní pojmy, popis počítače a
přídavných zařízení (vstupní a
výstupní zařízení).
 Přídavná zařízení, operační systémy a
jejich základní funkce (př.: psaní,
kopírování, ukládání, tisk), seznámení
s formáty souborů
 Orientace v nabídce výukového
software školy.
 Multimediální využití počítače.
 Jednoduchá údržba počítače, postupy
při běžných problémech s hardware a
software, zásady bezpečnosti práce a
prevence zdravotních rizik spojených
s dlouhodobým využíváním výpočetní
techniky.
 Základní pojmy informační činnosti –
informace, informační zdroje,
informační instituce.
 Vznik, přenos, transformace,
zpracování, distribuce informací,
vyhledávání informací prostřednictvím
vyhledávačů
 Formulace požadavku při vyhledávání
na internetu, vyhledávací atributy.

 Základní způsoby komunikace (př.:email, chat, telefonování).
 Základní funkce textového a
grafického editoru.
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 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy
 KU, KK, KP

 KU, KŘP, KK, KP

 OSV - kreativita
 OSV - psychohygiena

 OSV - hodnoty, postoje,
praktická etika

 KU, KŘP, KK, KP
 M, ČJ, AJ, NJ
 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 KU, KŘP, KK,
KO, KP

 KU, KŘP, KK, KP

 MeV - kritické čtení a
 KU, KŘP, KK, KP
vnímání med. sdělení
 VEG - objevujeme Evropu a
svět
 MeV - kritické čtení a
 KU, KŘP, KK, KP
vnímání med. sdělení
 OSV - hodnoty, postoje,
praktická etika
 EV - lidské aktivity a
problémy živ. prostředí
 OSV - komunikace
 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 OSV - kreativita
 KU, KŘP,KK, KP
 ČJ

Poznámky
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2. stupeň
Ročník 6.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 Pracuje na základní úrovni v textovém editoru,  Základní operace v textovém editoru,  OSV - rozvoj schopnosti
vytvoří textový soubor, uloží ho a znovu
psaní textu, uložení a znovu vyhledání
poznávání
vyhledá.
souboru.
 Pracuje se schránkou, kopíruje a vkládá text
 Práce se schránkou, kopírování a
(nebo obrázek) do dokumentu.
přenášení textu a obrázku do textového
dokumentu.
 Nakreslí v grafickém editoru jednoduchý
 Základní operace v grafickém editoru,  OSV - rozvoj schopnosti
obrázek.
nakreslení jednoduchého obrázku.
poznávání

 Vytvoří nebo upraví obrázek a přenese ho do
 Práce v grafickém a textovém editoru,
textu.
kopírování a přenášení obrázků a
konečná úprava.
 Člení text, pomocí odstavců a řádkování

 Práce s odstavci a řádkováním.

 Mění naformátování textu, tzn. typ, druh a
barvu písma, zarovnání textu.
 Uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem.
 Nevytváří nelegální kopie CD, DVD a jiných
medií, pracuje s informacemi dle pravidel a
zákonů.

 Formátování písma v dokumentu



 Počítačové pirátství, pravidla pro
ochranu duševního vlastnictví.



 Vyhledává informace na internetu pomocí
internetových vyhledavačů a vhodných
klíčových slov.
 Používá informace z různých infor. zdrojů a
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji.
 Vytvoří si emailovou schránku a využívá ji
k zasílání elektronických zpráv.

 Internet, orientace na internetu,
internetové vyhledávače.




 Elektronická pošta

 KK, KŘP,KK,
KSP,KP, KU
 KU, KŘP, KK,
KSP

 KU, KŘP, KK,
KSP
 VV
 KU, KŘP, KK,
KSP
 ČJ, VV

 ČJ
 KU, KŘP, KK,
KSP
OSV - řešení problémů a
 KU, KŘP, KK,
rozhodovací dovednosti
KSP
 ČJ

OSV- hodnoty, postoje, praktická  KU, KŘP, KK,
etika
KSP,KP
 OV

MeV –interpretace vztahu
 KU, KŘP, KK,
mediálních sdělení a reality
KSP, KO
VEG - objevujeme Evropu a svět

 OSV - komunikace
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

 KU, KŘP, KK,
KSP
 ČJ

Poznámky

5.4. Člověk a jeho svět
5.4.1. Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu
Prvouka vytváří základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v přírodě i
společnosti, o lidských činnostech, výtvorech a vztazích i o nejdůležitějších podmínkách života.
Pomáhá formovat základní vztah k životu, vlastní osobě, jiným lidem a živočichům, k lidským
činnostem, k předmětům, které lidi vytvořili, k životnímu prostředí domova a přírody
nejbližšího okolí. Učí je jednat a rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích,
spoléhat na sebe, ale i na možnou pomoc jiných.
Výchova ke zdraví otevírá prostor pro lepší porozumění základním potřebám zdravého vývoje
člověka (s důrazem na období počátku dospívání), pro osvojení vybraných poznatků a některých
praktických zdravotně preventivních dovedností.
Přírodověda je předmět opírající se o vybrané poznatky z různých přírodovědných oborů, je
svým pojetím zaměřena na to, aby v procesu výuky žáci získávali takové vědomosti a
dovednosti a rozvíjely se ty jejich schopnosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu,
člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve kterém člověk pracuje a žije.
Vlastivěda přináší žákům základní poznatky o významných přírodních, hospodářských,
společenských, kulturních a historických okolnostech života a o výsledcích jejich činnosti,
s důležitými událostmi a významnými osobnostmi regionálních a národních dějin.

Obsahové, časové a organizační vymezení
1) Obsahové vymezení
Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je rozdělen na pět tematických okruhů:
Místo, kde žijeme
 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů,
působení lidí na krajinu a životní prostředí
Lidé kolem nás
 základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie
 základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního
prostředí
Lidé a čas
 orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne
 současnost a minulost v našem životě
Rozmanitost přírody
 Země jako planeta sluneční soustavy
 rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života,
životní potřeby a podmínky
 rovnováha v přírodě
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 vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů,
živelné pohromy, ekologické katastrofy
Člověk a jeho zdraví
 lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy
lidské reprodukce
 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
 péče o zdraví, první pomoc
 odpovědnost člověka za své zdraví
 situace hromadného ohrožení
2) Časové vymezení
Prvouka
 vyučuje se v 1. – 3. ročníku 2 hodiny týdně
Přírodověda
 vyučuje se ve 4. ročníku 2 hodiny týdně a v 5. ročníku 1 hodiny týdně
Vlastivěda
 vyučuje se ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně
3) Organizační vymezení
Žáci pracují ve třídě s využíváním různých forem práce, s využitím dostupných vyučovacích
pomůcek.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení





umožnit žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
vést žáky k řešení a třídění informací podle zvolených nebo zadaných kritérií
vést žáky k pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení svých výsledků
umožnit žákům poznávat místa na zemi, v níž žije, pojmenovávat lidské výtvory, které nás
obklopují a orientovat se v čase
 vést žáky k užívání správné terminologie
Kompetence k řešení problémů
 motivovat žáky k řešení zadaných úkolů, vést je ke správným rozhodnutím v různých
situacích
 umožnit žákům vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni
 umožnit každému žákovi zažít úspěch
Kompetence komunikativní
 vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny
 využívat časové údaje při řešení různých situací, rozlišit děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
 vést žáky k rozšiřování slovní zásoby v osvojených tématech, k pojmenování pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
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 podněcovat žáky k argumentaci
 umožnit práci ve skupinách a týmech
Kompetence sociální a personální





vést žáky k práci ve skupině, vytvářet heterogenní pracovní skupiny
umožnit rozlišovat žákům vztahy mezi lidmi, národy
odvodit význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
vytvářet příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných
forem záznamů

Kompetence občanské
 motivovat žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě i kulturním výtvorům
 motivovat žáky k aktivní ochraně přírody
 vést žáky k poznání některých rodáků, kulturních a historických památek, významných
událostí v oblastech ČR a k chápání souvislostí
 projevit toleranci k přirozeným odlišnostem lidské společnosti
 vést žáky k hodnocení vlastních výsledků
Kompetence pracovní
 uplatňovat elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech
porovnat minulost a současnost
 vést žáky k vyjadřování vlastních názorů a zkušeností
 vést žáky ke správnému používání různých materiálů, pomůcek a vybavení
 vést žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Předmětem prolínají tato průřezová témata
EV - vztah člověka k životnímu prostředí
- ekosystémy
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSV - sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- poznávání lidí
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- komunikace
VDO – občanská společnost a škola
- občan, občanská společnost a stát
- formy participace občanů
- principy demokracie
VEG- objevujeme Evropu a svět
- jsme Evropané
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
1. stupeň
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v nejbližším okolí
 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty
a rozmanitost
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického
 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 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
 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 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)
 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory,
popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky
 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy
 rozlišuje základní formy vlastnictví; používá peníze v běžných situacích
 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy
a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
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LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 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
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší
vlasti s využitím regionálních specifik
 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území
v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody
a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních období
 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
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ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke
zdraví
 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
 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
 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události
 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
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Ročník 1. Prvouka
Školní výstupy


























Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

orientuje se ve škole, v blízkém okolí školy a domova
zná název školy
zná jméno třídní učitelky, vychovatelky a ředitele školy
chová se ukázněně ve škole i mimo školu
dokáže rozlišit nežádoucí formy chování
umí si připravit pomůcky do školy
udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce
umí si uspořádat pracovní místo
rozlišuje čas k práci a odpočinku
dodržuje základní hygienické návyky
zná základy správné životosprávy – výživa, vitamíny, odpočinek,
spánek, pitný režim apod.
zná zásady správného chování u lékaře

Místo, kde žijeme
 domov, obec, místní krajina
 škola




EV – vztah člověka k prostředí
VV, ČSP

Člověk a jeho zdraví
 péče o zdraví, zdravá výživa
 prevence nemoci a úrazu






OSV – sebepoznání a sebepojetí
OSV – seberegulace a
sebeorganizace
OSV – psychohygiena
HV

umí pojmenovat základní části lidského těla
zná názvy běžných onemocnění, rozlišuje úraz, nemoc
ví, co dělat v případě úrazu
orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina
umí vyjmenovat dny v týdnu, orientuje se v průběhu dne
umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce, zná některé vánoční a
velikonoční zvyky a tradice
zná čtvero ročních období a umí je charakterizovat
rozlišuje měsíce jednotlivých ročních období
umí popsat změny v přírodě podle ročních období
poznává domácí a volně žijící zvířata a jejich mláďata
zná vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra, teta
apod.)
zná své jméno a jména rodičů a sourozenců
vypráví o svém domově, bydlišti a okolí – les, pole, potok





EV - ekosystémy




OSV – poznávání lidí
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
ČJ

lidské tělo

Lidé a čas
 orientace v čase a časový řád
 kultura, sváteční dny
Rozmanitost přírody
 roční období
 živočichové
Lidé kolem nás
 rodina
 soužití lidí
 domov
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Ročník 2. Prvouka
Školní výstupy



























zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti
umí slušně požádat o pomoc a poděkovat
orientuje se v síti obchodů a sužeb v nejbližším okolí
je schopen komunikovat s prodavačem
umí zacházet s přidělenými penězi
zná vztahy rodina – příbuzní
zná zaměstnání rodičů
charakterizuje některá povolání
zná běžně užívané výrobky, ví, k čemu slouží
pozná význam a potřebu nástrojů a zařízení v domácnosti
zná a dodržuje základní pravidla pro chodce
umí správně přecházet vozovku
rozlišuje dopravní prostředky
předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se snaží
vyhýbat
rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost
orientuje se v čase – kalendářní rok, školní rok, týdny, dny, hodiny,
minuty, denní režim dětí, práce a odpočinek
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny přírody v jednotlivých
ročních obdobích
rozlišuje a zná charakteristické znaky: les, park, louka, zahrada, pole,
potok, řeka
má povědomí o významu životního prostředí pro člověka
zná vybrané běžně pěstované pokojové rostliny
chápe potřebu pravidelné péče o pokojové rostliny (zalévání, světlo,
teplo apod.)
rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté
zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a
zemědělské plodiny
rozlišuje základní části rostlin
zná a umí pojmenovat domácí čtyřnohá zvířata
zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Lidé kolem nás
 rodina
 chování lidí
 soužití lidí
 vlastnictví
 rodina





Člověk a jeho zdraví
 osobní bezpečí
 dopravní výchova






EV – vztah člověka k prostředí
OSV – poznávání lidí
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
ČJ



OSV – sebepoznání a sebepojetí
OSV – seberegulace a
sebeorganizace
OSV - psychohygiena



EV - ekosystémy

Lidé a čas
 orientace v čase a časový řád
Rozmanitost přírody
 rovnováha v přírodě


ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody



životní podmínky



rostliny, houby, živočichové
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Ročník 3. Prvouka
Školní výstupy










orientuje se v plánku obce
umí vyznačit v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy
určí hlavní a vedlejší světové strany
orientuje se podle světových stran v přírodě
má povědomí o historii i současnosti obce
vyjmenuje některé místní památky
zná některé lidové a místní zvyky, tradice, symboly
umí porovnávat a třídí látky
zná základní jednotky









zná vlastnosti vody a formy, oběh vody v přírodě
rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny
pozná některé nerosty a horniny
zná základní rozdělení živočichů
umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu těla
rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních společenstvích
(pole, louky, les apod.)
umí vybrané živočichy zařadit do příslušného přírodního společenství
umí pojmenovat části rostlin
umí popsat projevy života rostlin
zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny
pozná vybrané hospodářské a léčivé rostliny
pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté houby a umí je
pojmenovat
umí porovnat proměny přírody v ročních obdobích
popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými živočichy
určí základní části lidského těla, včetně nejdůležitějších vnitřních
ústrojí a orgánů a orientuje se v jejich funkci
orientuje se v etapách průběhu lidského života
uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
ví, co znamenají vybrané dopravní značky
zná základní části a vybavení jízdního kola a cyklisty
ví, co je v jeho okolí nebezpečné
















Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Místo, kde žijeme
 domov, škola




EV – vztah člověka k prostředí
VV, ČSP






ČJ




EV – ekosystémy
M



AJ




OSV – sebepoznání a sebepojetí
OSV – seberegulace a
sebeorganizace
OSV – psychohygiena
HV

okolní krajina
obec, místní krajina

Rozmanitost přírody
 vlastnosti a změny látek
 vážení a měření
 voda a vzduch






nerosty a horniny, půda
živá příroda
podmínky života
rovnováha v přírodě
živočichové



rostliny, houby

Člověk a jeho zdraví
 lidské tělo






osobní bezpečí
dopravní výchova
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Ročník 4. Vlastivěda
Školní výstupy



Učivo

zná pojem nadmořská výška
umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, jezera a rybníky v ČR a
v blízkosti svého bydliště a školy
umí vyhledat Prahu na mapě ČR, umí najít České Budějovice a Rudolfov na
mapě , zná název kraje a krajského města
umí vyhledat ČR na mapě Evropy
zná rozdíl mezi podnebím a počasím
umí charakterizovat podnebí ČR

Místo, kde žijeme
 obec (město), místní krajina – části, poloha
v krajině, minulost a současnost









umí vysvětlit význam globu a mapy
zná význam měřítka mapy
umí najít a ukázat poledníky a rovnoběžky
zná základní geografické značky
umí ukázat na mapě a pojmenovat pohraniční pohoří
umí ukázat n mapě a pojmenovat rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a nížiny v ČR
umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou
ví, že Praha je hlavní město ČR
vnímá Prahu jako středisko kultury, vzdělanosti, obchodu a služeb, průmyslu
a dopravy
umí ukázat a najít na mapě jižní, severní, západní a východní Čechy, Moravu
a Slezsko
umí vyhledat na mapě významná města a řeky a seznámí se s průmyslem a
zemědělstvím ČR
zná oficiální název ČR a správně ho píše
zná letopočet vzniku ČR
zná jméno prvního a současného prezidenta
seznámí se se státními symboly a demokracií v ČR
zná pojmy vláda, parlament, zákon






zná významná místa a kulturní památky našeho regionu
zdůvodní základní význam ochrany kulturních památek
orientuje se v základních formách vlastnictví
rozpozná ve svém okolí porušování demokratických principů

Lidé kolem nás
 regionální památky
 vlastnictví
 soužití lidí



















okolní krajina (místní oblast, region) –
zemský povrch a jeho tvary, půda,
rostlinstvo, živočišstvo, vliv krajiny na život
lidí, životní prostředí, orientace, světové
strany
mapy obecně zeměpisné a tematické –
obsah, grafika, vysvětlivky



regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR,
surovinové zdroje, výroba, služby a obchod



naše vlast – domov, národ, státní zřízení a
politický systém, státní správa, samospráva,
státní symboly

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy




PŘ
M



VDO – občanská společnost a
škola
VDO – občan, občanská
společnost a stát
VDO – formy participace
občanů
VV, HV, ČJ
VDO – principy demokracie
OSV – řešení problémů
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zná některé postavy ze Starých pověstí českých
zná některé významné osobnosti a památná místa českých dějin
chápe dějiny jako časová sled událostí
seznámí se s časovou přímkou
rozeznává současné a minulé
orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím
regionálních specifik
zná vybrané osobnosti, události a památná místa našich zemí
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na
našem území
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

Lidé a čas
 báje, mýty, pověsti
 současnost a minulost v našem životě
nejstarší osídlení naší vlasti
Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj
Staré pověsti české
Čechy za vlády Přemyslovců
České království za vlády Lucemburků,
Karel IV.
Husitství, Jagelonci a nástup Habsburků,
Bílá hora, třicetiletá válka, J. A. Komenský,
České království za panování M. Terezie a
Josefa II.

Ročník 5. Vlastivěda













Školní výstupy

Učivo

umí najít na mapě ČR jednotlivé kraje, umí popsat jejich polohu v ČR
umí najít významná města, řeky apod. v jednotlivých oblastech
zná významné průmyslové podniky v jednotlivých oblastech
zná významné zemědělské plodiny
s pomocí mapy umí porovnat hustotu osídlení, zalesnění, průmysl
jednotlivých oblastí
umí stručně charakterizovat jednotlivé oblasti podle mapy (povrch, poloha,
hospodářství)
orientuje se na mapě, umí na mapě ukázat státy EU
umí na mapě určit polohu státu k ČR, najít hlavní město
dokáže stručně charakterizovat státy EU
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a
porovná způsob života a přírodu v naší vlasti a jiných zemích

Místo, kde žijeme
 regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR,
surovinové zdroje, výroba, služby a obchod

 ČJ
 PŘ
 M



Evropa a svět – kontinenty, evropské státy,
EU, cestování

 VEG– objevujeme Evropu a svět
 VEG– jsme Evropané



mapy obecně zeměpisné a tematické

učí se rozpoznávat problémy přírodního prostředí, problémy konzumní
společnosti

Lidé kolem nás
 soužití lidí- mezilidské vztahy, obchod,
firmy
 vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní,
společné
 kultura
 základní globální problémy
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 VDO – občanská společnost a
škola
 OSV – komunikace, řešení
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 MuV – etnický původ
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rozeznává současné a minulé
orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím
regionálních specifik
zná vybrané osobnosti, události a památná místa v našich zemích
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů pochopení mezi ději a
jevy
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti
zdůvodní základní význam ochrany nemovitých i movitých kulturních
památek
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

Lidé a čas
 současnost a minulost v našem životě
(proměny způsobu života, bydlení, předměty
denní potřeby)
České země – součást Rakouska
vliv tereziánských a josefínských reforem
rozvoj průmyslu, dopravy, obchodu
rozvoj vědy a techniky
významné osobnosti národního obrození
zrušení nevolnictví a roboty
sociální proměny, kulturní život
1. světová válka
vznik ČSR
2. světová válka
období komunistické vlády
totalita a demokracie
vznik ČR
ČR v rámci EU

Ročník 4. Přírodověda
Školní výstupy
 umí charakterizovat některá společenstva – les, louka, voda, u lidských obydlí
 zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy v jednotlivých
společenstvech
 umí popsat stavbu jejich těla
 zná způsob jejich života
 zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující rostliny a houby v jednotlivých
společenstvech
 umí běžně se vyskytující živočichy a rostliny správně zařadit do jednotlivých
společenstev
 porovnává na základě pozorování rostliny a živočichy
 třídí organismy do známých skupin
 využívá jednoduché klíče a atlasy
 umí vyjmenovat podnebné pásy a uvést příklad rostlin a živočichů
 uvědomuje si význam vody a vzduchu pro život
 zdůvodní význam CHKO, NP, botanických zahrad a ZOO v ochraně přírody

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

 EV – ekosystémy
Rozmanitost přírody
 rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob  EV – základní podmínky života
života, výživa, stavba těla)
 EV – lidské aktivity a problémy
 životní podmínky
životního prostředí
 EV – vztah člověka k životnímu
prostředí
 ČSP, VV
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zná pravidla chování v CHKO
seznámí se se základními pravidly ochrany před povodněmi
umí vyjmenovat nezbytné podmínky pro život na Zemi
umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období jako důsledek pohybu Země
ve Vesmíru
 pracuje s časovými údaji a kalendářem
 zná běžné zemědělské plodiny, jejich význam a použití
 zná běžné druhy zeleniny a ovoce
 zná telefonní čísla tísňového volání (pro přivolání první pomoci, hasičů a
policie)
 zná zásady první pomoci (zlomeniny, zástava dýchání apod.)
 zná a řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam sportování, správné výživy
 ví, co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo
 ví, co je terorismus a anonymní oznámení
 umí řešit základní dopravní situace
 zná základní dopravní značky
 uplatňuje dopravní znalosti a dovednosti jako cyklista a chodec

 ohleduplné chování v přírodě a ochrana
přírody (živelné pohromy a ekologické
katastrofy)
 Vesmír a Země
Lidé a čas
 orientace v čase (kalendáře, režim dne, roční
období)
Místo, kde žijeme
 okolní krajina – rozšíření rostlinstva a
živočichů, přírodní zajímavosti v okolí domu
Člověk a jeho zdraví
 péče o zdraví, zdravá výživa (první pomoc)

 ČJ
 VL
 AJ

 situace hromadného ohrožení
 osobní bezpečí

Ročník 5. Přírodověda
Školní výstupy














Učivo

zná důležité nerosty a horniny
Rozmanitost přírody
umí vysvětlit proces zvětrávání hornin
 nerosty a horniny, půda (vznik půdy a její
zná využití některých nerostů
význam, hospodářsky významné horniny a
zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými přírodními zdroji
nerosty, zvětrávání)
umí popsat vznik půdy, zná význam půdy, její využití a princip ochrany
má základní informace o postavení Země ve Vesmíru
ví, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou
umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi
seznámí se s působením magnetické a gravitační síly
zná význam zdravého životního prostředí pro člověka
 Vesmír a Země
zná hlavní znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd.
zná pojem recyklace, umí vysvětlit význam čističek odpadních vod
 životní podmínky
uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do přírody a krajiny a umí
uvést příklad
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zná původ člověka jako druhu
zná způsob rozmnožování a umí charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka
zná části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci, smyslová ústrojí
zná a dovede jednat podle zásad první pomoci
uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství
ví, jaké má postavení v rodině a ve společnosti

Člověk a jeho zdraví
 lidské tělo
 péče o zdraví, zdravá výživa
 návykové látky a zdraví

 partnerství, rodičovství, základy sexuální
výchovy
zná svoje základní práva a povinnosti – týrání, zneužívání, šikana
Lidé kolem nás
umí zjistit telefonní číslo linky důvěry, krizového centra
 právo a spravedlnost (právní ochrana občanů
zná pravidla telefonování na tyto instituce
a majetku, základní lidská práva a práva
zná význam pojmů terorismus, rasismus
dítěte)
je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v případě obecného ohrožení

(požár, únik jedovatých látek apod.)
 základní globální problémy (významné
zná zásady bezpečného chování v různém prostředí – škola, domov, styk s cizími
sociální problémy, problémy konzumní
osobami, silniční provoz a řídí se jimi
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi)
 situace hromadného ohrožení
 osobní bezpečí
zná jednoduché stroje a jejich praktické použití – páka, kladka, nakloněná rovina Člověk a technika
apod.
zná princip a užití parního stroje a spalovacího motoru, zná jejich význam
v technickém pokroku
má základní poznatky o využití elektrické energie
zná a umí pojmenovat běžně užívané elektrické spotřebiče
zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s běžnými el. přístroji
 osobní bezpečí (bezpečné používání
umí sestrojit jednoduchý el. obvod
elektrických spotřebičů)
zná zdroje el. energie
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 OSV – sebepoznání a sebepojetí
 OSV – seberegulace a
sebeorganizace
 ČJ
 VL
 AJ
 TV
 VL
 AJ

5.5. Člověk a společnost
5.5.1. Dějepis
Vyučovací předmět: Dějepis
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět dějepis umožňuje žákům porozumět základním zákonitostem historických
jevů a procesů a tím jim zároveň dává možnost pochopení současně dějinné situace a schopnost
orientace v soudobé historické skutečnosti. Žáci postupně získávají základní orientaci
v historickém čase a chápou kulturní rozmanitosti světa. Žáci si také na základě získaných
poznatků osvojují určité dovednosti - např. schopnost zhodnocení situace, hledání společných
rysů základních dějinných procesů, dovednost komparace a syntézy daných jevů či procesů.
U žáků je také rozvíjeno utváření pozitivního hodnotového systému a vlastního historického
vědomí.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět dějepis na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět
Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ. V 6. - 9. ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně.
Vyučovací předmět dějepis má tento vzdělávací obsah:
 Člověk v dějinách
 Počátky lidské společnosti
 Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
 Křesťanství a středověká Evropa
 Objevy a dobývání. Počátky nové doby
 Modernizace společnosti
 Moderní doba
 Rozdělený a integrující se svět
Jednotlivé kapitoly jsou probírány postupně v jednotlivých ročnících tak, aby byly splněny
všechny očekávané výstupy předmětu dějepis.
Vyučovací předmět se realizuje dle možnosti školy vždy v jednotlivých třídách, popřípadě je
možno výuku uskutečnit i v jiných učebnách či budovách (např. v učebně informatiky,
rudolfovském muzeu,…) nebo v terénu.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
Učitel umožňuje žákům pracovat s celou řadou informačních zdrojů, kterými jsou např.
dějepisné atlasy, encyklopedie, historické knihy a časopisy či výukové programy a internet.
S jejich pomocí si žáci rozšiřují a doplňují znalosti získané v tomto předmětu. Žáci se při práci
s informacemi učí jejich třídění, porovnávání, syntéze a zpracovávání svých výsledků např.
v podobě referátů. Učitel při tom vede žáky k samostatnému zjišťování historických faktů a jevů
a vyvozováni shrnujících závěrů.

107

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program
Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Učitel během výuky zařazuje rozmanitě aktivity (diskuse, výklad, kreslení atd.). Jednotlivým
žákům, skupině žáků či celé třídě jsou předkládány určité problémy nebo úkoly, které se žáci
snaží s pomocí různých metod uspokojivým způsobem vyřešit. Žáci se také pokouší najít
možnost aplikace těchto jevů či problémů v běžném životě.
Kompetence komunikativní (KK)
Je uplatňována nejen ve skupinové práci, ale též v rámci diskuse ve třídě. Během každé
vyučovací hodiny by žáci měli být schopni nejen svůj názor vhodnou formou vyjádřit, ale též by
měli umět své stanovisko vysvětlit před ostatními žáky i učitelem. Učitel žákům proto poskytne
vhodnou terminologii a dbá na přesný, výstižný a plynulý projev. Také dbá na to, aby se žáci
naučili respektovat jiný, od nich naprosto odlišný, názor.
Kompetence sociální a personální (KSP)
Učitel se snaží navodit ve třídě příznivé klima, dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby
pomáhá žákům takovým způsobem, aby se žáci naučili účinně spolupracovat ve skupině a
podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu. Žáci jsou tak vedeni k diskusi v malé skupině
i k debatě celé třídy, naučí se chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení
daného úkolu.
Kompetence občanské (KO)
Učitel při výuce reflektuje společenské a přírodní dění vede žáky k tomu, aby brali ohled na
druhé. Motivuje žáky ke snaze prozkoumávat názory a postoje lišící se od jejich vlastních.
V žácích pěstuje vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví. Žáci se tak
naučí respektovat přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot a jsou schopni vcítit
se do situace ostatních. Odmítají útlak a hrubé zacházení a uvědomují si povinnost postavit se
proti fyzickému i psychickému násilí. Závěrem žáci také chápou základní principy, na nichž
spočívají zákony a společenské normy. Žáci se učí respektovat, chránit a oceňovat naše tradice
a kulturní i historické dědictví a projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům a též smysl pro
kulturu a tvořivost a aktivně se zapojují do kulturního dění.
Kompetence pracovní (KP)
Učitel na žácích požaduje dodržování dohodnuté kvality práce, umožňuje žákům vzájemně si
při práci pomáhat a vede žáky k využívání získaných znalostí v běžné praxi. Žákům je vždy před
započetím jakékoliv práce poskytnut ze strany učitele přesný postup a jsou seznámeni
s pracovním řádem. Během své práce musí žáci dodržovat základní zásady bezpečnosti
a hygieny.

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
V předmětu dějepis se učitel snaží posílit v žácích jejich kladné vnímání sama sebe, dále
podporuje rozvoj vztahů k dalším lidem i lidstvu jako celku. Toto průřezové téma se objeví
zejména v kapitolách, které se věnují vzniku a evoluci lidského chování, počátkům lidské
komunikace (řeči těla, zvuků a slov), mezilidským vztahům, kooperaci a kompetici (rozvoji
sociálních dovedností). Učitel se snaží rozvíjet žákovy praktické dovednosti a jeho kreativitu.
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rozvoj schopnosti poznávání
sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace
hodnoty, postoje, praktická etika

Výchova demokratického občana (VDO)
Prostřednictvím této výchovy je žák veden k utváření aktivních občanských postojů. Žáci jsou
seznamováni se základními lidskými právy a svobodami a jsou motivováni k jejich dodržování a
obhajování ve svém každodenním životě. Tím si zároveň uvědomují svou vlastní zodpovědnost
za jejich prosazování. Tato výchova vede žáky k rozvoji komunikativních, formulačních a
argumentačních schopností a dovedností a uplatní se zejména v kapitolách věnovaných
 občan, občanská společnost a stát
 formy participace občanů v politickém životě
 principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
V předmětu dějepis se tento druh výchovy uplatňuje zejména v tématech zabývajících se
integrací Evropy (např. vlivem Říma na raně středověké státy, formováním evropských států,
objevením Ameriky, revolucemi atd.), tedy tématy spojujícími Evropu či celý svět. Žáci si
uvědomí provázanost dějin nejen Evropy, ale též i jiných světadílů. Pochopí příčiny a důsledky
určitých historických jevů a jejich vzájemný vztah.
 Evropa a svět nás zajímá
 objevujeme Evropu a svět
 jsme Evropané
Multikulturní výchova (MuV)
V rámci této výchovy se žáci seznámí se vzájemným sbližováním a prolínáním různých
kulturních vlivů během lidské historie. Dále je žákům učitelem objasňován vznik různých
národů, ras či etnických skupin. Učitel musí neustále dbát na to, aby se žáci naučili přijímat
příslušníky jiné rasy či národnosti jako jedince se stejnými právy.
 kulturní diference
 lidské vztahy
 etnický původ
 multikulturalita
 princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova (EV)
Žáci se učí kladnému vztahu k životnímu prostředí a seznamují se se základními podmínkami a
zákonitostmi života na naší zemi. Také jsou upozorňováni na rozsáhlý vliv člověka na přírodní
prostředí (např. v tématech zabývajících se průmyslovými revolucemi). Učitel žáky motivuje
takovým způsobem, aby v nich vybudoval postoje nutné k aktivní ochraně životního prostředí
v jejich dalším životě.
 základní podmínky života
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
 vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
Základním úkolem učitele je seznámit žáky s co největším počtem médií a naučit je využívat
média k získání, třídění a zpracování informací, které žák využívá nejen pro potřeby vlastního
studia, ale i ve svém volném čase.
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kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
práce v realizačním týmu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Očekávané výstupy

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

žák
 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost
 uvede příklady archeologických kultur na našem území
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
Očekávané výstupy

žák
 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
 uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
Očekávané výstupy

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

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY
Očekávané výstupy
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žák
 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
včetně reakce církve na tyto požadavky
 vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
 objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských
a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky
 na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchii,
parlamentarismus
 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy

žák
 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích
a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
 objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé
 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
 charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky
formulované ve vybraných evropských revolucích
 na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
MODERNÍ DOBA
Očekávané výstupy

žák
 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
 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
 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
 zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní prostředí
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
Očekávané výstupy

žák
 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské
a vojenské spolupráce
 posoudí postavení rozvojových zemí
 prokáže základní orientaci v problémech současného světa
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Ročník 6.
Školní výstupy













Učivo

naučí se práci s časovou přímkou, osvojí
si základní periodizaci dějin, dokáže
pracovat s pojmy prostor, čas a uvede
konkrétní příklady zdrojů informací o
minulosti a pojmenuje instituce, kde jsou
shromažďovány
rozpozná vývojová stadia člověka a
seznámí se se způsoby obživy a soužití
lidí



pochopí změny, které přinesl mezolit 
pochopí podmínky a důsledky přechodu
k zemědělství a podmínky vzniku
řemesel
pochopí změny související s nástupem
eneolitu
chápe důsledky oddělení řemesel od
zemědělství jako podmínky pro rozvoj
obchodu
uvědomí si nerovnoměrnost vývoje
v jednotlivých oblastech světa a chápe
kulturní rozmanitost světa
pochopí souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem starověkých
států, seznámí se s podstatou
společenského uspořádání a s projevy
náboženských představ

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy



KU, KŘP
Z

 OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí




KU, KŘP, KP
Z, VV

Střední doba kamenná(mezolit)  EV - základní podmínky života
 Mladší doba kamenná(neolit)
 OSV - rozvoj schopnosti poznávání
Způsob života a obživy
Počátky řemesel
 Pozdní doba kamenná(eneolit)






KU, KŘP, KSP
KU, KK, KŘP,
KSP
Z, VV
KU, KŘP

 Doba kovů(doba bronzová a
železná)
Rozvoj řemesel a obchodu
Zánik rodové společnosti
 Naše země v období pravěku




KU, KŘP, KSP
Z





Pravěk
Úvod do učiva
Význam zkoumání dějin
Získávání informací o dějinách
Historické prameny

 Starší doba kamenná (paleolit)
Způsob života jednotlivých
vývojových tipů člověka

Poznámky


návštěva
třeboňského
archívu

KU, KŘP, KP
VV



KU, KŘP



video ,,Od
pravěku
k Velké
Moravě“
video
,,Egypt – Ve
znamení
Slunce“

Shrnutí
 Starověk
Staroorientální státy
(Mezopotámie, Egypt, Indie a
Čína)
Charakteristické rysy a vývoj
těchto společností, jejich
náboženské představy, počátek
písma a kultury a přínos těchto
civilizací
Shrnutí

 EV - základní podmínky života,
vztah člověka k prostředí
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pochopí podstatu antické demokracie,
chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj
evropské kultury, uvědomuje si vlastní a
občanskou identitu a nutnost respektovat
identitu druhých a uvědomí si prolínání
kulturních vlivů
učí se chápat formy státní moci, uvědomí
si význam křesťanství pro vznik raně
feudálních států, získá představu o životě
a jednání osobností a společenských
skupin, popíše s pomocí mapy územní
rozsah římské říše, dokáže porovnat
barbarské civilizace se světem antiky a
uvědomí si rozdílný vývoj v různých
částech Evropy

 Klasické otrokářské státy
 Řecko
Kořeny řecké civilizace
Archaické a klasické období
Makedonie
Helénismus
 Řím
Království
Republika
Císařství
Počátky křesťanství
Římská kultura
Rozpad římské říše
Naše země v době římské
Shrnutí
Opakování učiva 6. ročníku

 VDO - občan, občanská společnost a
stát, principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
 MuV - kulturní diference





výukové
programy



KO, KU, KŘP,
KK
VV, ČJ

 VDO - občan, občanská společnost a
stát, principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
 VEG – objevujeme Evropu a svět




KO, KSP, KŘP
VV, ČJ



návštěva
Jihočeského
muzea v
Českých
Budějovicíc
h

Ročník 7.
Školní výstupy



osvojí si periodizaci středověku, seznámí
se s uspořádáním společnosti raně
feudálních států, formování národních
států, učí se chápat úlohu křesťanství a
víry, uvědomí si obohacení Evropy
kulturními podněty z Orientu, seznámí
se se státotvornou úlohou panovnických
dynastií, uvědomí si duchovní odkaz
patronů českých zemí a také se učí
charakteristice dobového životního stylu
z hlediska sociálního

Učivo
 Opakování
Krize císařství
Křesťanství
Zánik západořímské říše
 Středověk
Raný středověk
Nový etnický obraz Evropy
Byzantská, arabská a franská
říše
První státní útvary na našem
území
Český stát v době knížectví
Formování prvních státních
celků v Evropě
Boj mezi mocí světskou a

Průřezová témata

 VEG - Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět
 MuV - kulturní diference, etnický
původ, multikulturalita
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy


KU, KSP, KŘP



KU, KŘP, KSP,
KO
VV, ČJ, VKO



Poznámky



video,,Břetislav
a jeho synové“
,,Na knížecím
dvoře“,,Slavná
doba
Vladislavů“,,Cí
rkev v 10. – 13.
století“
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učí se chápat změny politické,
hospodářské, sociální a kulturní, seznámí
se s rozmachem českého státu a jeho
významem ve střední Evropě, učí se
charakteristice dobového životního stylu
z hlediska sociálního i etnického,
seznámí se s problémy, které vedly ke
kritice církve a vyústily v českou
reformaci a chápe historický poměr
pojmů tolerance a intolerance

uvědomí si okolnosti vzniku
středoevropského soustátí

osvojí si periodizaci novověku, seznámí
se s pojmy humanismus, renesance a
jejich projevy v kultuře, myšlení a životě
lidí, poznává důvody a význam
objevných plaveb a důsledky pronikání
evropských civilizací do nově
objevených zemí, seznámí se s pojmem
reformace, jejími příčinami a cíly, chápe
podstatu pojmů absolutní moc a
absolutismus, učí se chápat postavení
českých zemí v habsburské monarchii a i
v podmínkách Evropy – rozdělení na
katolický a reformační blok, chápe
důsledky náboženské nesnášenlivosti a

církevní
Křížové výpravy
Románská kultura a životní styl
raného středověku
Shrnutí
 Vrcholný středověk
 VDO - občan, občanská společnost
a stát
 MuV - kulturní diference, princip
Rozvoj řemesel a obchodu,
sociálního smíru a solidarity
vznik měst a jejich význam

EV - vztah člověka k prostředí
Český stát za vlády posledních
Přemyslovců
Nástup Lucemburků a vláda
Karla IV.
Gotická kultura a životní styl
jednotlivých vrstev v období
vrcholného středověku
Konflikt mezi Anglií a Francií
Kritika poměrů v církvi a
husitství v Čechách
Shrnutí
 Pozdní středověk
 VEG - jsme Evropané
Doba poděbradská
Doba jagellonská
Shrnutí
 Počátky novověku
Objevné plavby
Humanismus a renesance
Náboženské reformace
Počátky absolutních monarchií
Český stát v předbělohorských
poměrech
Třicetiletá válka
Občanská válka v Anglii

 MuV - kulturní diference
 VEG - objevujeme Evropu a svět,
jsme Evropané
 OSV - hodnoty, postoje, praktická
etika




KU, KŘP, KK,
KO, KSP
ČJ, VV, HV,
VKO










VV



výukové
programy



KU, KK, KO,
KSP
VV, HV, ČJ,
VKO




video
,,Stavové a
král“
,,Na prahu
novověku“
,,J. A.
Komenský“






Shrnutí
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video
,,Hrady,
obývané a
dobývané“
,,Přemysl
Otakar I.“
,,Přemyslovské
Čechy“
,,Dílo Karla
IV.“
,,Ve jménu
kalicha“
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osvojí si pojmy parlamentarismus a
konstituční monarchie
učí se rozpoznávat projevy barokní
kultury, seznámí se se situací českých
zemí a vybraných evropských zemí po
třicetileté válce

 Baroko a životní styl
Upevňování vlády Habsburků
po třicetileté válce

 MuV - multikulturalita
 VEG - objevujeme Evropu a svět




KU, KO, KSP,
KK
VV, HV

Shrnutí






Opakování učiva 7. ročníku

video
,,Svaté Čechy“
,,Česká
reformace a
baroko“
vycházka po
barokních
památkách
v blízkém okolí

Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo








chápe význam osvícenství jako
významného myšlenkového předělu,
který ovlivnil politický vývoj u nás
v Evropě i na americkém kontinentu,
ujasní si pojem osvícenský absolutismus
a uvědomí si rozpor mezi projevy
absolutní moci a snahami nastupující
buržoazie
chápe pojem kolonie, uvědomí si
význam boje za svobodu

uvědomí si důsledky definitivního
rozbití středověkých politických,
hospodářských a společenských struktur,

Opakování baroka a situace
po třicetileté válce

 Období od konce 17. st. Do
konce 18.st.
Osvícenství

 České země za vlády Marie
Terezie a Josefa II.
Situace ve Francii, Rusku a
Prusku, vzestup Velké
Británie
Boj amerických osad za
nezávislost, vznik USA
Shrnutí
 Novověk od konce 18.st. do
1. svět. války

Průřezová témata
 MuV - kulturní diference,
multikulturalita
 VEG - objevujeme Evropu a svět
 VEG - objevujeme Evropu a svět
 MuV - princip sociálního smíru a
solidarity

 VEG - Evropa a svět nás zajímá
 VDO - občan, občanská společnost a
stát

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy







Poznámky

KU, KO, KSP,
KK
VV, HV

KU, KO, KSP,
KP
ČJ, Z



video
,,Vládcové
rozumu
(M.Terezie a
Josef II.)



 VDO - občan, občanská společnost a
stát, principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
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KO, KU, KK,
KSP, KŘP
VV, HV, ČJ,




video
,,Od osvícenství
k národnímu
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uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako
předpoklad a katalyzátor společenských
změn, dopad na životní prostředí a chápe
emancipační hnutí národů jako důsledek
změn ve vývoji společnosti, pojímá
národní obrození jako jev celoevropský,
jehož výsledkem je utvoření novodobých
národů, seznámí se s příčinami a
průběhem českého národního obrození,
uvědomí si význam obrozeneckých snah
významných osobností, uvědomí si
dokončení boje jednotlivých skupin jako
předpoklad vzniku moderních
politických stran, chápe emancipační
hnutí českého národa, seznámí se
s úsilím o vytvoření jednotlivých
národních celků a chápe historický
pojem rasismus



chápe okolnosti , které vedly ke vzniku
1. svět. války, uvědomuje si vznik ČSR
jako výsledek 1. svět. války

Velká francouzská revoluce,
její průběh a význam pro
Francii i evropské dějiny
Napoleonské války a jejich
důsledky
Průmyslová revoluce,
modernizace společnosti,
změna sociální struktury
Národní a osvobozenecká
hnutí v Evropě, pojem
vlastenectví a požadavek
národa na svobodný rozvoj
Utváření novodobého
českého národa
Rok 1848 v Evropě a
v Čechách
Postavení českých zemí
v habsburské monarchii ve 2.
polovině 19. stol., základní
rysy české politiky, její
představitelé
Procesy sjednocování
v Německu a v Itálii
Občanská válka v USA
 Situace v letech před 1. svět.
válkou
Situace v Rusku, ruské
revoluce
1. světová válka
Vznik ČSR
Shrnutí

 EV - lidské aktivity a problémy
životního prostředí
 MeV - kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
 MuV - kulturní diference

VKO





obrození“
,,Dozrávání
národa“
,,Vládni a nic
neměň“
,,Za císaře
pána“
,,Bitva u
Slavkova“



 VEG - jsme Evropané
 VDO - formy participace občanů
v politickém životě
 OSV - hodnoty, postoje, praktická
etika
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KU, KO, KP,
KSP, KK,
KŘP
VKO



video ,,1.
světová válka“
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Ročník 9.
Školní výstupy







uvědomí si změny, které nastaly, v
mezinárodně politických vztazích
vznikem komunistického režimu,
totalitarismu a vypjatého nacionalismu,
chápe souvislost mezi nepříznivým
stavem ekonomiky a tendencí řešit
problémy extrémními způsoby, zná
historické pojmy nacionalismus,
extremismus a agrese, učí se vnímat
rozmanitost projevů kultury a přínos
národní a evropské kultury k tomuto
odkazu a seznámí se s vnitřní a
zahraniční politikou ČSR v období tzv.
druhé republiky a protektorátu

seznámí se s průběhem 2. svět. války,
jejími charakteristickými rysy a důsledky
tohoto dosud největšího konfliktu a učí se
odkazu účastníků odboje

učí se chápat poválečný vývoj ČSR, který
vyústil v únorové události 1948 a chápe
možnost různé interpretace historických
faktů a nutnost kritického přístupu k
interpretacím

Učivo
 Opakování 1.světové války
 Mezinárodně politická
situace Evropy po skončení
1.svět. války a ve 20. letech
Počátky fašistického hnutí
SSSR v meziválečném
období
Světová hospodářská krize a
její důsledky
První projevy fašistické
agrese, vznik válečných
ohnisek
Kultura, věda a technika
před vypuknutím 2. svět.
války
Cesta k Mnichovu,
Mnichovská dohoda a její
důsledky
Protektorát Čechy a Morava
 Druhá světová válka
Boje na frontách
Domácí a zahraniční odboj
Mezinárodní konference a
poválečné uspořádání světa



Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

 VDO - občan, občanská společnost a
stát, formy participace občanů
v politickém životě, principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
 MuV - kulturní diference, lidské
vztahy, multikulturalita
 MeV - kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení



 VDO - principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování,
formy participace občanů v politickém
životě
 VEG - jsme Evropané




Poválečné Československo  VDO - principy demokracie jako
v letech 1945 – 1948, vývoj
formy vlády a způsobu rozhodování
národnostní, kulturní a
 MeV - kritické čtení a vnímání
politický
mediálních sdělení
Únorový převrat a jeho
 VEG - jsme Evropané
důsledky pro další vývoj
ČSR
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KU, KO, KP,
KSP, KK, KŘP
ČJ, VV, HV,
VKO

Poznámky





KU, KO, KŘP
VKO










KU, KO, KŘP

účast ve
školním a
okresním kole
dějepisné
olympiády ve
spolupráci s
DDM
video ,,Mnichov
1938“

video
,,Mauthausen“
,,Atentát na
Heindricha“
,,Bitva o Anglii“
,,Bitva o poušť“
,,Bitva o
Stalingrad“
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seznámí se s postavením ČSR
v mezinárodních souvislostech, učí se
rozpoznávat znaky totalitní společnosti,
chápe vznik a problémy existence
bipolárního světa, uvědomuje si nutnost
respektovat identitu druhých a seznámí se
s vnitřní situací v naší republice (události
roku 1968)

učí se chápat postupný rozpad
východního bloku rozkladem
komunistických systémů, seznámí se
s vnitřní situací v naší republice v roce
1989 a s vývojem v 90. letech – vznik
ČR, chápe hrozbu terorismu v současném
světě, vliv médií na každodenní a
politické dění a ujasňuje si začlenění ČR
do integračního procesu (vstup do EU)

Evropa na rozcestí
Postavení Československa a
jeho postupné začleňování
do sféry vlivu SSSR
Studená válka, rozdělení
světa do vojenských bloků
Rozpad koloniálního
systému, mimoevropský
svět
Vnitřní situace v zemích
východního bloku (krizové
projevy)
Charakteristika západních
zemí (na vybraných
příkladech)
 Krize sovětského impéria a
perestrojka
Obnova demokracie ve
východní Evropě a
sametová revoluce
Rozpad Československa,
vznik ČR
Česká republika na přelomu
tisíciletí
Technika, věda, kultura ve
2. polovině 20. stol.,
evropská integrace a
globalizace


 VDO - formy participace občanů
v politickém životě, principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
 VEG - jsme Evropané
 EV - vztah člověka k prostředí




KU, KO, KŘP,
KSP
VKO, Z






 VEG - jsme Evropané
 MuV - multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity
 VDO - občan, občanská společnost a
stát, formy participace občanů
v politickém životě, principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Shrnutí
Opakování 9. ročníku
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KU, KO, KŘP,
KSP, KK,
KP
VKO, VV, HV,
ČJ

video
,,Natáčeli 21.
srpen 1968“
,,Sedm
srpnových dnů
1968“

5.5.2. Výchova k občanství
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Výchova k občanství v sobě integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti
z výuky a osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů. Otevírá cestu k sebepoznání a
k přijímání pozitivních životních hodnot. Jeho hlavním cílem je utvoření ucelené představy o
mravních a právních předpokladech mezilidského soužití a schopnost žáků naučit se orientovat
v různých situacích osobního, citového a rodinného, pracovního a občanského života.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Výchova k občanství je vyučován v 6. – 9. ročníku 1 hodinu týdně. Jeho
obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova k občanství
stanovených Rámcovým programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy
průřezových témat.
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Žáci pracují s textem, s knihou, s internetem,
probíhají exkurze, besedy, výukové pořady a některé hodiny se realizují přímo v daném terénu.
(Naučná stezka)

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)





rozvíjet dovednosti potřebné k osvojování učiva
naučit žáky vyhledávat a třídit potřebné informace
vést žáky k uvědomělému pozorování života kolem
naučit žáky uvádět věci do souvislostí

Kompetence k řešení problémů (KŘP)
 seznámit žáky s problémovými situacemi, vést je k přemýšlení o příčinách
 vést žáky k tomu, aby samostatně řešili problémy a volili vhodné postupy
Kompetence komunikativní (KK)
 vést žáky k správné formulaci myšlenek, k výstužnému vyjadřování
 naučit žáky naslouchat správně promluvám druhých lidí, účinně se zapojit do komunikace
 nabídnout žákům využité informačních a komunikačních prostředků v komunikaci
s okolním světem
Kompetence sociální a personální (KSP)






vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli pracovat a diskutovat v malých skupinách
vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc
naučit žáky poznat sebe samé, podporovat jejich sebedůvěru
dovést žáky až k účinné sebekritice
vést žáky k utváření dobrých mezilidských vztahů
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Kompetence občanské (KO)







vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, k schopnosti empatie
seznámit žáky se základními principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
vést k uvědomění si práv a povinností ve škole i mimo ni
rozvíjet tvořivost
seznámit žáky s našimi národnostními tradicemi a kulturním bohatstvím
nabízet žákům zdravý styl života a naučit je chápat život v ekologických souvislostech

Kompetence pracovní (KP)
 vést žáky k dodržování vymezených pravidel
 naučit žáky využívat získané znalosti a zkušenosti
 vytvoření vztahu k práci, plnění povinností a závazků

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
V předmětu Výchova k občanství se učitel snaží pomáhat každému žákovi utvářet praktické
životní dovednosti a hledat vlastní cestu k životní spokojenosti. Vede žáky k dobrým
mezilidským vztahům a k správnému vztahu ke světu.
 rozvoj schopnosti poznávání
 psychohygiena
 komunikace
 hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického občana (VDO)
Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Učitel
pomáhá žákům orientovat se ve složitých problémech demokratické společnosti. Žáci jsou
motivováni k uplatňování svých názorů a zároveň vedeni k aktivnímu postoji v obhajování a
dodržování lidských práv a svobod.
 občanská společnost a škola
 občan, občanská společnost a stát
 formy participace občanů v politickém životě
 principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
V předmětu Výchova k občanství jsou zdůrazněny sociální, ekonomické, právní a kulturní
souvislosti v evropské a globální dimenzi. U žáků se výrazně rozvíjí schopnost racionálně
uvažovat a posuzovat veškeré dění v evropských souvislostech.
 Evropa a svět nás zajímá
 objevujeme Evropu a svět
 jsme Evropané
Multikulturní výchova (MuV)
Učitel rozvíjí u žáků smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Umožňuje žákům
seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, s jejich tradicemi a hodnotami.
 kulturní diference
 lidské vztahy
 etnický původ
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multikulturalita
princip sociálního smíru a solidarity

Environmentální výchova (EV)
V předmětu Výchova k občanství poskytuje toto průřezové téma ucelený pohled na okolní
přírodu a prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí. Umožňuje
pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy. Zdůrazněna je zejména vlastní
odpovědnost ve vztahu k prostředí.
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova (MeV)
Učitel pomáhá žákům zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Učí žáky
využívat média jako zdroje informací, zábavy i naplnění volného času.
 fungování a vliv médií ve společnosti
 práce v realizačním týmu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy
žák
 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy
a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení
 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá
aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů
a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Očekávané výstupy
žák
 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
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 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Očekávané výstupy
žák
 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady
 objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve
svém jednání
 dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i
svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi
 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí
 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
 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu
STÁT A PRÁVO
Očekávané výstupy
žák
 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
 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
 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
 přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod
 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství
 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy - osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování
 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti
a spolupráce při postihování trestných činů
 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
Očekávané výstupy
žák
 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR
v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí
jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy
 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich
hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů
a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu
 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání
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Ročník 6.
Školní výstupy

Učivo

 zná práva a povinnosti žáků

 Naše škola

 má přehled o účinném chování při živelných
katastrofách, zná způsoby varování obyvatelstva

 Ochrana člověka za
mimořádných situací
(živelné katastrofy)
 Denní rytmus, volný
čas

 rozlišuje vhodně a nevhodně využitý volný čas
(protidrogová prevence)

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

 VDO – občanská společnost a  KU, KŘP, KKO, KO, KP,
škola
KSP
 EV – lidské aktivity a
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
problémy životního prostředí
KSP

 MeV –fungování a vliv médií  KU, KŘP, KKO, KO, KP,
ve společnosti
KSP
 ČJ, VKZ
 rozlišuje přirozené rozdíly mezi lidmi, rovnost a  Domov a rodina
 MuV – kulturní diference,
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
nerovnost
lidské vztahy
KSP
 D
 chápe polem vlasti a vlastenectví , ví kdo a co
 Naše vlast
 VEG – jsme Evropané
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
nás ve světě proslavilo
KSP
 Z
 zná historii své obce, významné rodáky, kulturní  Naše obec, region, kraj
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
tradice
KSP
 Z
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Poznámky

 Video ,, Chování
za mimořádných
situací“
 Beseda ,,Kouření a
drogy“

 Exkurze
,,Hornické
muzeum
Rudolfov“
 Naučná stezka
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Ročník 7.
Školní výstupy

Učivo



Průřezová témata

zná zásady chování obyvatelstva při haváriích  Ochrana člověka
nebezpečných látek
(havárie s únikem
nebezpečných látek)
 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a
 Naše vlast
způsobu jejich používání má přehled o státních
symbolech, zaujímá tolerantní postoje
k menšinám
 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
 Majetek a bohatství
uvede jejich příklady
 vytváří si vlastní názor na globální problémy,
 Přírodní bohatství
popíše jejich příčiny i důsledky pro život lidstva

 EV – lidské aktivity a
problémy životního prostředí

 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně zní  Kulturní život
vybírá akce, které ho zajímají



 rozlišuje nejčastější typy a formy státu a na
příkladech porovnává jejich znaky

 Právní základy státu

 umí vyložit smysl voleb a to, jak mohou
výsledky ovlivnit každodenní životy občanů.
Objasní výhody demokratického řízení státu pro
život občanů
 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek
státní moci ČR

 Princip demokracie

 VDO - principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování
 VDO - principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování

 VDO –formy participace
občanů v politickém životě

 Státní správa a
samospráva

 MuV - kulturní diference


 VEG – Evropa a svět nás
zajímá
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 VKZ
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 D
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 PŘ , VKZ
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 HV, VV, ČJ
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 D, Z
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 D, Z
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 D, Z

 celodenní akce
,,Den Země“
 divadelní
představení
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Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

 zná nejdůležitější opatření na ochranu zdraví lidí  Ochrana člověka za
při radiační havárii v jaderné elektrárně
mimořádných situací
(radiační havárie
jaderné elektrárny)
 rozpoznává projevy záporných
 Člověk jako jedinec
charakteristických vlastností u sebe i druhých.
Kriticky hodnotí své chování, posoudí vliv
osobního vlastnictví na dosahování
individuálních i společných cílů.
 učí se uplatňovat vhodné způsoby chování a
 Komunikace
komunikace v různých životních situacích

 má přehled o způsobu života a důsledcích jejich  Zdravý způsob života
zneužívání
(protidrogová
prevence)
 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
 Právní řád ČR
vztahují, a uvědomuje si rizika porušování

 EV – lidské aktivity a
problémy životního prostředí

 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 VKZ

 OSV – hodnoty, postoje,
praktická etika


 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 ČJ

 OSV – komunikace

 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP

 Prožitková hodina
,,Komunikace“

 OSV – psychohygiena

 Video ,,Drogy ne“

 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a
trestný čin

 Protiprávní jednání

 VDO - občan, občanská
společnost a stát

 má přehled o svých možnostech po ukončení
základní školy

 Volba povolání

 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 VKZ, VKO – 6., 9.
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 D
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 OV – 9.
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 Svět práce, ČJ

 VDO - občan, občanská
společnost a stát
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Ročník 9.
Školní výstupy


Učivo

Průřezová témata

objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy a způsoby myšlení a chování lidí
 ví, co obsahuje ústava ČR

 Vztahy mezi lidmi
(světová náboženství)

 MuV – etnický původ,
multikulturalita

 Stát a ústava



 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování,
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy chování lidí

 Protispolečenské jevy



 zná význam jednotlivých osobností pro českou
státnost

 Česká státnost

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby obchodu a
služeb, uvádí předpoklady jejich součinnosti
 na příkladu chování kupujících a prodávajících
vyloží podstatu fungování
 rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu
a do jakých oblastí směřují výdaje. Dodržuje
zásady hospodárnosti.
 zná obecná práva a povinnosti zaměstnance a
zaměstnavatele
 uvede některé mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má ČR vztah, popíše vliv
začlenění ČR do EU na každodenní život občanů
 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady řešení v obci, regionu

 Dělba práce



 Principy tržního
hospodářství
 Státní rozpočet
 Pracovní právo
 Mezinárodní
spolupráce



Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 D, Z
VDO – občan, občanská
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
společnost a stát
KSP
 VKO-7.
MeV – fungování a vliv médií  KU, KŘP, KKO, KO, KP,
ve společnosti
KSP
VDO - princip sociálního
 D, VKO – 8.
smíru a solidarity
OSV - rozvoj schopnosti
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
poznávání
KSP
 D, ČJ
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP

 VDO –formy participace
občanů v politickém životě
 VEG – objevujeme Evropu a
svět

 Život na planetě Zemi
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 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 Z
 KU, KŘP, KKO, KO, KP,
KSP
 PŘ, Z

Poznámky

5.6. Člověk a příroda
5.6.1. Fyzika
Vyučovací předmět: Fyzika
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie,
Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání
důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků
a jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí dovedností žáků objektivně a spolehlivě
pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty
ústně i písemně interpretovat.
Osvojením si základních fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí vede žáky k porozumění
fyzikálních jevů a procesů, vyskytujících se v přírodě, běžném životě i v technické či
technologické praxi. Předmět Fyzika seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami moderních
technologií, učí žáky rozlišovat příčiny fyzikálních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi,
předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Předmět Fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Jeho obsahem je naplňování
očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Fyzika stanovených Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání. Zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody
a v návaznosti na předměty, jimiž jsou Chemie, Přírodopis a Zeměpis, umožňuje svým
badatelským charakterem výuky žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a
tím si uvědomovat užitečnost a potřebnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací
v praktickém životě. Umožňuje žákům rozvíjet vědomosti soustavně, objektivně a spolehlivě,
učí je pozorovat, experimentovat, měřit, vytvářet hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních
jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Cílem předmětu je
zejména hledání a řešení zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání, ovlivňování a
praktické využívání.
Výuka směřuje k:
 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, s
využíváním jednoduchých fyzikálních pokusů, řešení problémů a
 zdůvodňování správného jednání v praktických situacích;
 k osvojení si základních poznatků z vybraných okruhů učiva (látky a tělesa, pohyb těles,
síly, mechanické vlastnosti tekutin, energie, zvukové děje,
 elektromagnetické a světelné děje, vesmír);
 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a
získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů;
 získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce při provádění
fyzikálních pozorování, měření a experimentů.
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Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsah vyučovacího předmětu Fyzika je rozdělen na následující témata:
Látky a tělesa – žáci zde získávají základní znalosti o délce, objemu, teplotě a jejích proměnách,
skupenství látek, jejich částicové stavbě.
Pohyby těles – seznámení s pohybem rovnoměrným a nerovnoměrným, přímočarým a
křivočarým. Podstata a účinnost gravitačního pole, přímá úměrnost mezi gravitační silou a
hmotností tělesa.
Mechanické vlastnosti tekutin – Pascalův zákon, hydrostatický a atmosférický tlak, Archimedův
zákon (využívání poznatků o působení sil na těleso v kapalinách a plynech).
Energie – formy a druhy energie, její využívání a vlivy na životní prostředí, poznání, nacházení
a ověřování možností obnovitelnosti energie a šetření neobnovitelných zdrojů.
Zvukové děje – žáci poznávají ve svém okolí zdroje zvuku a jeho šíření, posuzují účinky
nadměrného hluku na životní prostředí.
Elektromagnetické a světelné děje – elektrické a magnetické pole, elektrický obvod, vlastnosti
světla.
Vesmír – seznámení s hlavními složkami naší sluneční soustavy, hvězdami a zákonitostmi
vesmíru, pozorování hvězdné oblohy.
Vyučovací předmět Fyzika se vyučuje s hodinovou dotací dle učebního plánu školy (6. ročník –
2hod., 7. ročník - 1hod., 8. ročník - 2hod. a 9. ročník - 2hod. týdně).
V předmětu jsou upřednostňované metody získávání poznatků na základě vlastních praktických
zkušeností prostřednictvím pokusů a práce ve skupinách. Případně formou exkurzí
v prostředích, která využívají poznatků předmětu v praxi. Dále jsou využívána přímá pozorování
v terénu.
V předmětu se žáci setkávají především s tematickými okruhy průřezových témat:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova,
mediální výchova a osobnostní a sociální výchova.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
V hodinách je kladen důraz na výklad základních pojmů (teorie), vyváženě s názornými
ukázkami. Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a
jevů. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. Učíme žáky
zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení.
Podporujeme používání výpočetní techniky. Umožňujeme žákovi pozorovat, měřit a
experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Učíme žáky správně zaznamenat a
zdokumentovat experiment. Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme
vždy z pohledu „přidané hodnoty“. Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové
situace, v nichž má žák radost z učení. Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky
pozitivní motivace. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Žák je veden k posuzování správnosti a
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spolehlivosti získaných dat pro potvrzení nebo vyvrácení hypotéz. Žáci jsou seznamování
s definicemi a zákony potřebnými pro jejich učení, vyhledávání potřebných údajů a informací
z různých zdrojů, včetně internetu, v hodinách se pracuje s různými látkami, měřidly, tělesy,
žáci se postupně seznamují s fyzikálními ději, vlastnostmi.
Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Učitel vede žáky ke kladení si otázek o průběhu a příčinách různých přírodních procesů. Žáci
zkoumají různé jevy na základě předem vyslovených hypotéz. Praktické úkoly zadává učitel
žákům i mimo vyučovací hodinu. Učí se ověřovat si teoretické znalosti a dovednosti
prostřednictvím pokusů. Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky
prakticky problémy řešit. Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích
teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů. 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 způsoby
řešení problémů. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme týmovou
spolupráci při řešení problémů. Podporujeme využívání moderní techniky a moderních
technologií při řešení problémů. Učíme, jak některým problémům předcházet. Průběžně
monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
Kompetence komunikativní (KK)
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.
Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu. Ve výuce podporujeme
používání výpočetní techniky. Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor
podpořený logickými argumenty. Podporujeme kritiku a sebekritiku. Učíme žáky publikovat a
prezentovat své názory a myšlenky. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a
vyučujícím a mezi žáky navzájem. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v
obtížných a ohrožujících situacích. Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní
úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Žák je schopen na základě spolupráce se
spolužáky docházet ke správným závěrům i za cenu přiznání svých omylů. Učitel vede žáka
k vyslovování hypotéz. Žáci jsou vedeni k popsání konkrétních jevů a dějů vlastními slovy,
vyhledávání konkrétních příkladů z praxe. V hodinách je využívána řízená diskuse. Žáci
formulují konkrétní otázky k probíranému učivu. Učitel vede žáky k vyvozování závěrů
(vlastními slovy) na základě předešlého zkoumání, diskuse apod. jsou vedeni k potřebě klást si
otázky a hledat na ně odpovědi.
Kompetence sociální a personální (KSP)
Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení
problémů. Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku.
Podporujeme začlenění - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako
mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem
dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 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. Podporujeme integraci žáků se speciálními
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vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a
nacionalismu. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. Učíme žáky k
odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci
se žáci sami podíleli. Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického
sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci,
roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a
oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáhám svým spolupracovníkům, učíme
se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.
Kompetence občanské (KO)
Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití fyziky. Vedeme žáky k odpovědnosti za
jejich zdraví a za zachování životního prostředí. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a
k aktivní ochraně životního prostředí. 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. Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících
situacích. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně
potřebují. Jdeme příkladem – respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a
otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým
spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
Kompetence pracovní (KP)
Učíme žáky zacházet s nejrůznějšími přístroji a pomůckami. Učíme žáky preventivně
předcházet nemocem a úrazům. Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc. Důsledně
vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce při fyzikálních
měřeních, pozorováních a experimentech, pravidla chování ve škole, v učebně, dodržování
stanovených pracovních postupů apod. Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme
účinná opatření. Všechny takto získané zkušenosti a návyky by si měl každý žák přenést do
praktického života a chápat nutnost jejich dodržování po celý život.

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
V předmětu fyzika se učitel snaží pomáhat každému žákovi utvářet teoretické i praktické životní
dovednosti, zkušenosti a najít vlastní cestu založenou na dobrých vztazích a spolupráci.
Průřezové téma OSV se objeví v kapitolách, které umožňují rozvoj osobních postojů
k přírodnímu prostředí a rozvoji vědy a techniky.
 rozvoj schopnosti poznávání
 řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova (EV)
Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda (fyzika) zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti
základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až
po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k
lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů
surovin a energie.
 základní podmínky života
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lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k prostředí

Mediální výchova (MeV)
Učitel musí v rámci MeV vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Jedná se hlavně o
schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich pravdivost a propojit s jinými sděleními
a informacemi. Dále naučit žáka orientaci v médiích a schopnost volby odpovídajícího média
jako prostředku pro naplnění potřeb a vědomostí.
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 vnímání autora mediálních sdělení
 práce v realizačním týmu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
LÁTKY A TĚLESA
Očekávané výstupy
žák
 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky
a tělesa
 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně
na sebe působí
 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických
problémů
POHYB TĚLES
SÍLY
Očekávané výstupy
žák
 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem
u rovnoměrného pohybu těles
 změří velikost působící síly
 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry
a výslednici
 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení
stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Očekávané výstupy
žák
 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
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ENERGIE
Očekávané výstupy
žák
 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
ZVUKOVÉ DĚJE
Očekávané výstupy
žák
 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro
šíření zvuku
 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Očekávané výstupy
žák
 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného
obvodu
 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
 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
 zapojí správně polovodičovou diodu
 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona
odrazu světla při řešení problémů a úloh
 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
VESMÍR
Očekávané výstupy
žák
 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce
a měsíců planet kolem planet
 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
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Ročník 6.
Školní výstupy
 Rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady
látek a těles.



Správně používá pojem atom, molekula, iont.
Má představu o tom, z čeho se skládá atom.

Učivo

Průřezová témata

 Látka a těleso



Částicové složení látek,
složení atomu (jádro, obal,
neutron, a elektron)

 Popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a
plynnou a vlastnosti, kterými se od sebe liší.
 Ovládá značky a jednotky základních veličin.
 Vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku.

 Rozdělení látek na pevné,
kapalné a plynné
 Fyzikální veličiny

 Změří délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit
v různých jednotkách.

 Délka

 Změří hmotnost pevných a kapalných těles.
 Výsledek zapíše ve vhodné jednotce.

 Hmotnost

 Změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí  Objem
odměrného válce a zapíše výsledek.
 Změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl
teplot z naměřených hodnot.

 Teplota

 Předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně
teploty zvětší nebo zmenší.
 Změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se
na ciferníku hodin.

 Teplotní roztažnost těles

 Určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu
tělesa, a výpočtem pomocí vzorce.
 Zjistí hustotu látky v tabulkách.

 Hustota látek

 Čas
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

 OSV - rozvoj schopnosti
 KK, KO, KŘP
poznávání
 EV - lidské aktivity a
problémy životního prostředí
 CH- návaznost v 8. roč. –
atomy, ionty, prvky, chem.
vazba
 KK, KU, KŘP, KSP, KP
 EV – základní podmínky
 KK, KU, KŘP, KSP, KP
života

 KU, KŘP, KK, KSP, KP
 D- historie měření fyz.
veličin
 M- desetinná čísla
 OSV - rozvoj schopnosti
 M- převody jednotek,
poznávání
převodní vztahy
 KP, KU, KSP, KK
 OSV - rozvoj schopnosti
 M- převody jednotek,
poznávání
převodní vztahy
 KP, KU, KSP, KK
 OSV - rozvoj schopnosti
 M- převody jednotek,
poznávání
převodní vztahy
 KP, KU, KSP, KK
 OSV - rozvoj schopnosti
 KP, KU, KSP, KK
poznávání
 Z – sleduje změny teploty
 EV - základní podmínky
během dne, roku
života
 OSV - rozvoj schopnosti
 KP, KU, KSP, KK
poznávání
 OSV - rozvoj schopnosti
 KK, KU, KSP, KŘP, KP
poznávání
 TV- sledování sportovních
rekordů - porovnávání
 OSV - rozvoj schopnosti
 KK, KU, KSP, KŘP, KP
poznávání
 M- jednoduché výpočty
 CH- vlastnosti látek

Poznámky
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 Vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty
látky, ze které je těleso.
 Rozliší síly působící na dálku a na dotyk. Pochopí
jednotku síly. Popíše a předvede účinky síly. Umí
znázornit sílu a změřit (siloměr). Užívá
s porozuměním vztah mezi gravitační silou
působící na těleso a hmotností tělesa.
 Určí výslednici sil působících v jedné přímce.
 Určí výpočtem i graficky velikost a směr
výslednice.
 Rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze.
 Odhadne polohu těžiště.
 Experimentem určí těžiště (tyče, desky).
 Využívá fakt, že poloha těžiště závisí na
rozložení látky v tělese.
 Využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo
předvídání změn pohybu tělesa při působení sil.
 Uvádí na základě vlastních zkušeností, příklady
využití otáčivých účinků síly, v běžném životě,
řeší praktické problémy.
 Užívá s porozuměním, že třecí síla závisí na
druhu materiálu a drsnosti třecích ploch, ale
nikoli na jejich obsahu.
 Navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí
síly. Pochopí tření v technické praxi
 Rozliší zdroj světla a osvětlené těleso.
 Uvede velikost rychlosti světla ve vakuu a
porovná ji s rychlostí světla v jiných prostředích.
 Objasní, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce.
 Vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Slunce a
Měsíce.

 Síla, gravitační síla, měření síly

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 Skládání sil stejného a opačného
směru.

 M- jednoduché výpočty
 KK, KU, KSP, KŘP, KP

 M- rýsování , měření,
úsečka, přímka, rovnoběžky
atd.

 Těžiště tělesa

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KK, KU, KSP, KŘP, KP
 M - těžnice







Newtonovy pohybové zákony
(první, druhý a třetí)
Páka, kladka pevná, volná.
Moment síly.
Rovnováha na páce, pevné a
volné kladce.
 Třecí síla

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 KK, KU, KSP, KŘP, KP

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 KK, KU, KSP, KŘP, KP
 ČSP – obrábění








 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 EV - základní podmínky
života

 KK, KU, KŘP, KSP
 PŘ- lidské oko
 Z – měsíční fáze

Světelné jevy
zdroje světla
rychlost světla
šíření světla
stín
zatmění Měsíce a Slunce
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Ročník 7.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 Objasní klid a pohyb tělesa
 Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
 Určí rychlost rovnoměrného pohybu, používá
vztah v = s:t, Vyjádří čas při dané jednotce jinou
časovou jednotkou.
 Využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou rovnoměrného
pohybu tělesa.
 Charakterizuje jednotlivá optická prostředí na
základě vlastních pozorování.
 Zná rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem.
 Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh.
 Rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici nebo od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami.
 Posoudí v konkrétní situaci důvody k používání
spojek a rozptylek.
 Porozumí pojmům krátkozrakost a
dalekozrakost.
 Ukazuje, že při stlačení kapaliny nebo plynu
vzroste tlak ve všech místech stejně

 Pohyby těles – pohyb
rovnoměrný a nerovnoměrný,
přímočarý a křivočarý
 Dráha, rychlost, čas

 Vysvětlí na příkladu z praxe princip hydraulic.
zařízení

 Přenos tlaku v kapalině (Pascalův
zákon)

 Světelné jevy:
 optická prostředí, odraz světla,
zobrazení odrazem na rovinném,
dutém a vypuklém zrcadle.

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy
 KU, KK, KP, KSP, KŘP

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání


 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 EV - základní podmínky
života

 M- řeší úlohy na pohyb těles.
 Rozpozná vztah přímé a
nepřímé úměrnosti
 čte v tabulce a grafu
 sestaví tabulku
 sestrojí graf
 PŘ-oko
 KK, KU, KSP, KŘP, KP

 Lom světla od kolmice a ke
 OSV - rozvoj schopnosti
kolmici, zobrazení lomem tenkou
poznávání
spojkou a rozptylkou rozklad
bílého světla hranolem

 PŘ
 KU, KŘP, KK, KSP, KP

 Mechanické vlastnosti kapalin

 KK, KU, KSP, KŘP, KP
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poznávání
 EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Poznámky
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 Objasní některé jevy, které souvisejí s hydrostat.  Hydraulická zařízení
tlakem.
 Určí výpočtem velikost hydrostatického tlaku
 Hydrostatický tlak
v určité hloubce.

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání


 Určí výpočtem velikost vztlakové síly působící
na těleso
 Znázorní síly a jejich výslednici působící na
těleso ponořené do kapaliny.
 Předpoví, zda se bude těleso v kapalině potápět,
vznášet či plovat, uvede příklad využití v praxi.
 Prokáže existenci atmosf. tlaku vzduchu a
vysvětlí příčiny jeho existence.
 Porovnává atmosférický tlak v různých výškách.
 Popíše měření atmosférického tlaku v daném
místě.
 Uvede příklad z praktického života
 a umí vyhodnotit, zda je v nádobě přetlak nebo
podtlak plynu.
 V jednoduchých případech určí velikost a směr
působící tlakové síly.
 Užívá s porozuměním vztah mezi tlakem,
tlakovou silou a obsahem plochy, na níž síla
působí.

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 EV - vztah člověka
k prostředí

 Vztlaková síla

 Potápění, vnášení se, plování
těles v kapalině
 Mechanické vlastnosti plynů:

 PŘ- přizpůsobení vodních
živočichů k životu
v hloubce.
 Potápění lidí a jejich výbava.
 M- řeší úlohy
 KU,KŘP,KK, KSP
 KU,KŘP,KK, KSP
 M- řeší úlohy
 KU,KŘP,KK, KSP

 EV - základní podmínky
života

 KU,KŘP,KK, KSP, KP
 Z – atmosféra Země

 Tlak plynu v uzavřené nádobě
 (přetlak, podtlak)

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU,KŘP,KK, KSP, KP

 Tlaková síla

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 Atmosférický tlak a jeho měření

 Tlak
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Ročník 8.
Školní výstupy
 Rozumí pojmu mechanická práce.
 Dokáže určit, kdy těleso ve fyzice koná práci.
 S porozuměním používá vztah W=F.s pří
řešení problémů a úloh.
 Zná výpočet práce na kladce, kladkostroji a na
nakloněné rovině.
 (Zlaté pravidlo mechaniky)
 Rozumí pojmu výkon.
 S porozuměním používá vztah P=W/t při řešení
problémů a úloh.
 Porovná pohybové energie tělesa na základě
znalosti jeho rychlosti a hmotnosti a porovná
polohové energie na základě jeho hmotnosti a
výšce, ve které se nachází.
 Využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie.
 (přeměna pohybové a polohové energie)
 Porozumí základním pojmům
 (atom a jeho složení, molekula, iont).
 Na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda
se budou tělesa elektricky přitahovat či
odpuzovat.
 Podle počtu protonů a elektronů v částici pozná,
zda jde o kladný či záporný iont.
 Spojuje el. náboj s existencí částic s kladným a
záporným nábojem ve stavbě látek
 Zná jednotku coulomb.
 Ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda
v jeho okolí existuje elektrické pole.

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

 Mechanická práce

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU,KŘP, K
 M- řešení úloh

 Výkon

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 KU,KŘP, KK
 M- řešení úloh

 Polohová a pohybová energie

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU,KŘP, KK
 M- řešení úloh

 Atom a jeho složení, proton,
neutron, elektron, elektrický
náboj, iont

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU,KŘP,KK, KSP, KP
 CH – atom, molekula

 Elektrický náboj, elektrické pole

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU,KŘP,KK
 CH- el. náboj

 Ověří, za jakých podmínek prochází obvodem el.  Elektrický proud
proud.
 Pochopí vodivost u kovů, kapalin a plynů.
 Změří el. proud ampérmetrem.

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
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Poznámky
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 Změří elektrické napětí voltmetrem

 Elektrické napětí

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU,KŘP, KK, KSP, KO,
KP
 KU,KŘP, KK, KSP, KO

 Analyzuje vlastnosti vodiče, polovodiče a
izolantu.
 Rozliší vodič, izolant a polovodič.
 Vysvětlí vztah mezi proudem, napětím a
odporem, provádí základní výpočty
 Konkrétní příklady využití tohoto zákona
 Pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí
délkou, zmenšuje se zvětšujícím se obsahem jeho
průřezu a souvisí s materiálem, ze kterého je
vodič vyroben.
 Provede zapojení jednoduchého elektrického
obvodu, charakterizuje základní zákonitosti a
pravidla při sestavování obvodů, orientuje se
v základních elektrot. značkách
 Umí provést zapojení a zná zákonitosti tohoto
zapojení.
 Řeší početně jednodušší el. obvody.

 Umí provést zapojení a zná zákonitosti tohoto
zapojení.
 Řeší početně jednodušší el. obvody

 Vodič, polovodič, izolant
 Ohmův zákon

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 Odpor vodiče

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání







 Elektrický obvod, kreslení
schémat

KU,KŘP, KK, KSP
ČSP - el. obvody
M- řešení úloh
KU,KŘP, KK, KSP
M- řešení úloh

 KU,KŘP,KK,KP
 ČSP - zapojení el. obvodů

 Sériové zapojení

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 KU,KŘP,KK,KP
 ČSP - zapojení el. obvodů
 M – řešení el. obvodů

 Paralelní zapojení

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 KU,KŘP,KK,KP
 ČSP - zapojení el. obvodů
 M – řešení el. obvodů
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Ročník 9.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

 Pochopí tyto pojmy a umí je praktikovat
v praktickém životě.
 Porozumí vztahům pro výpočet příkonu, výkonu
a účinnosti.
 Pochopí tento pojem a umí je praktikovat
v praktickém životě.
 Porozumí vztahu pro výpočet práce el. proudu a
rozumí jednotce kWh.
 Ověří existenci magnetického pole v daném
místě, uvede druhy magnetických pólů
v magnetu, na jednoduchém pokusu s cívkou a
magnetem předvede vznik magnetické indukce.
 Porozumí, na čem závisí velikost indukovaného
napětí.
 Umí popsat hlavní části.

 Příkon, výkon, účinnost

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 KU, KŘP, KK, KSP
 M- řešení úloh

 Práce el. proudu

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 KU, KŘP, KK, KSP
 M- řešení úloh

 Magnetické pole Země,
elektromagnetická indukce,
cívka, elektromagnet.

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU, KŘP, KK, KSP

 Elektromotor

 KU, KŘP, KK, KSP, KP

 Dokáže popsat rozdíl mezi střídavým a
stejnosměrným napětím (proudem).
 Objasní vznik střídavého proudu.
 Popíše funkci transformátoru a jeho využití při
přenosu elektrické energie.
 Posoudí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů, svůj názor podloží
argument

 Střídavé el. napětí

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU, KŘP, KK, KSP, KP

 Vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem
řetězová reakce a popíše, na jakém principu
funguje jaderný reaktor.
 Porozumí, jak je zajištěn bezpečný provoz
v jaderné elektrárně.
 Dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního
záření na lidský organismus.
 Vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně
teploty.

 Štěpení atomového jádra,
řetězová reakce, jaderný reaktor.

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 MeV - kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
 EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
 EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU, KŘP, KK

 Transformátor
 Tepelná, jaderná, vodní, větrná
elektrárna, ekologické zdroje
energie.

 Vnitřní energie tělesa
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 KU, KŘP, KK, KSP

 KU, KŘP, KK, KSP,
KP,KO

 KU, KŘP, KK, KSP, KO

Poznámky
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 Rozpozná v přírodě a v praktickém životě
některé formy tepelné výměny ( vedením, tepel.
zářením)
 Dokáže určit množství tepla přijatého a
odevzdaného tělesem, zná-li hmotnost, měrnou
tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez
změny skupenství)
 Rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude
schopen uvést praktický příklad (tání, tuhnutí,
vypařování, var, sublimace a desublimace).
 Určí skupenské teplo tání u některých látek.
 Charakterizuje zdroje zvuku jako chvějící se
těleso, poznatky demonstruje na jednoduchých
pomůckách.
 Formuluje hluk jako zvuk vznikající
nepravidelným chvěním, uvádí konkrétní
příklady
 Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného
hluku na životní prostředí.

 Tepelná výměna

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU, KŘP, KK

 Teplo přijaté a odevzdané
tělesem.

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU, KŘP, KK
 M- řešení úloh

 Změny skupenství.

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU, KŘP, KK, KSP, KO

 Zvukové jevy, kmitání a vznik
zvuku.

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 KU, KŘP, KK, KSP

 Rychlost zvuku, kmitání a vznik,  OSV - rozvoj schopnosti
odraz zvuku.
poznávání

 KU, KŘP, KK, KSP

 Hlasitost hluk, snížení hlasitosti.

 KU, KŘP, KK, KSP, KO

 Popíše Sluneční soustavu a má představu o
 Vesmír
pohybu vesmírných těles (na základě poznatků o  Sluneční soustava
gravitačních silách)
 Odliší planetu a hvězdu.
 Objasní střídání dne a noci, roční období a vznik
jednotlivých měsíčních fází.
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 EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
 EV - základní podmínky
života
 MeV - vnímání autora
mediálních sdělení

 KU, KŘP, KK, KSP, KO
 Z, PŘ

5.6.2. Chemie
Vyučovací předmět: Chemie
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět chemie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie,
Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání
důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků
a jejich aplikací v praktickém životě.
Vzdělávání v předmětu chemie:






směřuje k podchycení a rozvíjení zájmů o obor
vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí,
chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů
učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat
chemické jevy
učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce
s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými
chemickými látkami a přípravky.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.
Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části
s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis
- význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika –
chemické výpočty).

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení – KU
Učitel:
 vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických
vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich
popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení.
 vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
 dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a
pokusů
Kompetence k řešení problémů – KŘP
Učitel:
 předkládá problémové situace související s učivem chemie
 dává žákům možnost volit různé způsoby řešení
 dává možnost obhajovat svá rozhodnutí
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vede žáky k promyšlení pracovních postupů praktických cvičení
vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování
jejich chemické podstaty
klade důraz na aplikaci poznatků v praxi

Kompetence komunikativní: KK
Učitel:
 vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek
 podněcuje žáky k argumentaci
 zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat
Kompetence sociální a personální: KSP
Učitel:
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
 podněcuje žáky ke smysluplné diskuzi
 vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných
Kompetence občanské: KO
Učitel:
 společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a
 environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí
 vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout
první pomoc)
Kompetence pracovní: KP
Učitel:
 vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
 vyžaduje dodržování vymezených pravidel (povinností z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých a ochrany životního prostředí)
 zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- rozvoj schopnosti poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- poznávání lidí
- komunikace
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, postoje, praktická etika
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Výchova demokratického občana (VDO)
- občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
- Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova (MuV)
- princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova (EV)
- ekosystémy
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- práce v realizačním týmu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
Očekávané výstupy
žák
 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat
nesmí
 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných
látek

SMĚSI
Očekávané výstupy
žák
 rozlišuje směsi a chemické látky
 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi
 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění

143

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
Očekávané výstupy
žák
 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy
a usuzuje na jejich možné vlastnosti
CHEMICKÉ REAKCE
Očekávané výstupy
žák
 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí
látky nebo produktu
 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při
předcházení jejich nebezpečnému průběhu
ANORGANICKÉ SLOUČENINY
Očekávané výstupy
žák
 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů
a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí
 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými
jim lze předcházet
 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
ORGANICKÉ SLOUČENINY
Očekávané výstupy
žák
 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů.
 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
CHEMIE A SPOLEČNOST
Očekávané výstupy
žák
 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na
Zemi
 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí
a zdraví člověka
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Ročník 8.
Školní výstupy


























Učivo

Pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace)
rozliší fyzikální a chemický děj.
Zná zásady bezpečné práce
dovede poskytnout 1. pomoc,
zná tel. Číslo záchr. služby, umí přivolat pomoc.
Umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí zná pojmy a
rozpustnost, koncentrovaný, zředěný, nasycený,
nenasycený.
Zná vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na rychlost
rozpuštění.
Zná příklady z praxe.
Umí vypočítat hmotnostní zlomek složek směsí a %
koncentraci.
Zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování
složek směsí- usazování, filtrace, destilace,
krystalizace.
Umí provést filtraci a destilaci ve školních podmínkách.
Umí zvolit vhodný postup
k oddělování složek a směsí.
Umí vyjmenovat druhy a význam vod podle užití a
znečištění.
Zná hygienické požadavky na pitnou vodu.



Zná procentový obsah hlavních složek vzduchu jako
průmyslové suroviny.
Zná hlavní znečišťovatele vzduchu.
Umí vysvětlit vznik a význam
inverze a smogu.
Zná pojmy atomové jádro, elektronový obal , proton,
neutron,elektron,
valenční elektron, protonové číslo, hmotnostní číslo.
Zná vztahy mezi počty protonů, elektronů a neutronů
v atomu.
S PSP umí nakreslit schéma atomu.
Umí odvodit vznik kationtů a aniontů z atomu.

Průřezová témata



Látky, vlastnosti, skupenství,
rozpustnost, chemické děje.
Bezpečnost práce.




Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy


KU, KO, KSP



OSV- řešení problémů a
rozhodovací dovednosti




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ

Směsi různorodé a stejnorodé
roztoky, složení roztoků.



OSV - komunikace




KU, KŘP, KK, KSP
M



Oddělování složek směsí



EV- lidské aktivity a problémy
životního prostředí



KU, KŘP, KK, KSP, KP



Voda



EV – základní podmínky života



PŘ – koloběh vody, F 9. –
teplota varu, tuhnutí, F 6. skupenství



Vzduch




VEG - Evropa a svět nás zajímá
OSV - hodnoty, postoje, praktická
etika




KU,KŘP, KK, KSP, KO
VKZ, PŘ



Atom, molekula, ionty




KU,KŘP, KK, KSP
F
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Umí vysvětlit rozdíl mezi atomem a molekulou
Zná české názvy a značky prvků
S pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a
naopak.
Zná princip uspořádání prvků v PSP.
Umí zařadit prvek do skupiny a periody PSP.
Umí vyhledat prvek podle skupiny a periody PSP.
Zná znění a význam periodického zákona.
Zná kovy, nekovy, polokovy.
Umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou.
Určí počet atomu ve vzorci.
Zná pojem elektronegativita.
Umí vyhledat elektronegativitu prvku v PSP.
Určí charakter chemické vazby podle elektronegativity
Zná význam symbolů v chemické rovnici.
Umí zapsat slovně popsaný chemický děj chemickou
rovnicí.
Umí zapsat jednoduché rovnice
Umí zformulovat zákon zachování hmotnosti.
Dokáže opravit špatně vyčíslenou rovnici a vyčíslit
jednoduchou rovnici.
Umí vysvětlit pojem halogenid a zná pravidla
názvosloví halogenidů.
Umí vytvořit vzorec z názvu a naopak zná význam a
užití NaCl
Umí vysvětlit pojem oxid.
Zná pravidla názvosloví oxidů.
Umí vytvořit vzorec z názvu a naopak.
Zná význam a užití CO, CO2, SO2, SO3, NO, NO2, CaO
Zná pojmy kyselinotvorný oxid, zásadotvorný oxid
podle elektronegativity určí kyselinotvorný a
zásadotvorný oxid.
Orientuje se na stupnici pH.
Zná rozmezí pH kyselin a zásad.
Zná pojem pH indikátor.
Zná barevné přechodu lakmusu, fenolftaleinu a univ.
indikátoru.
Zná podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě.




Chemické prvky
Periodická soustava prvků




OSV- rozvoj schopnosti poznávání
EV - lidské aktivity a problémy
životního prostředí





KU,KŘP, KK, KSP
KU,KŘP, KK,
KSP,KP,KO
F




KU,KŘP, KK, KSP, KP
F



Chemické sloučeniny



Chemická vazba



Chemická reakce



KU,KŘP,KK,KP,KSP



Zákon zachování hmotnosti




KU,KP,KŘP,KSP
M





MeV- kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení



KK,KŘP,KSP, KU



Jednoduché anorganické
sloučeniny
a halogenidy.



Oxidy



EV - lidské aktivity a problémy
životního prostředí




KK, KU, KŘP, KSP
PŘ, F



Kyselost a zásaditost roztoků
pH.



EV - ekosystémy, základní
podmínky života, lidské aktivity a
problémy životního prostředí,
vztah člověka k prostředí



KU, KK, KŘP, KSP, KO,
KP
PŘ, Z
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Umí vysvětlit pojem kyselina.
Zná pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a
kyslíkatých.
Umí vytvořit vzorec z názvu a naopak.
Zná vzorec, vlastnosti, význam a užití HCL, H2SO4,
HNO3.
Umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada), zná pravidla
názvosloví hydroxidů.
Umí vzorec z názvu a naopak.
Zná vzorec, vlastnosti, význam a užití NaOH, KOH,
NH4OH, Ca (OH)2.
Zná zásady bezpečné práce s hydroxidy.
Umí poskytnout první pomoc při poleptání.







Hydroxidy



EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí



KO, KK, KU, KŘP, KP,
KSP

Zná reaktanty a produkty neutralizace (obecně).
Ze zadání konkrétních reaktantů dokáže určit názvy a
vzorce produktů.
Zná příklady užití neutralizace v praxi.
Umí vysvětlit pojem sůl.
Zná pravidla názvosloví solí.
Umí vytvořit vzorec z názvu a naopak.
Zná vybrané metody přípravy solí.
Zná příklady použití solí z praxe- hnojiva, stavební
pojiva, modrá skalice, vápenec.
Zná chemický princip výroby páleného vápna a
hašeného vápna.
Zná principy tvrdnutí malty.



Neutralizace



OSV – vztah člověka k prostředí




KP, KU, KŘP, KSP, KO
PŘ



Soli




KK, KU, KO, KŘP, KSP
PŘ, Z

Kyseliny

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
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Ročník 9.
Školní výstupy
























Zná pojmy oxidace, redukce, redox reakce.
Umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině pozná
redox reakci.
Zná princip výroby surového železa a oceli.
Zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí.
Umí vysvětlit děje na elektrodách při elektrolýze NaCl
.
Zná princip galvanického článku.
Zná příklady užití elektrolýzy a galv. článku v praxi.
Umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a
endotermickou reakcí.
Umí třídit paliva podle skupenství, původu, výhřevnosti
a zná příklady z praxe.
Zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými
zdroji energie.
Zná pravidla bezpečnosti práce s topnými plyny umí
poskytnout první pomoc při popáleninách zná způsoby
hašení požáru, typy a užití hasicích přístrojů.
Zná vliv produktů spalování na životní prostředí.
Zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní
produkty zpracování ropy a uhlí.

Učivo

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy



Redox reakce



EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí




KSP, KU, KK, KŘP, KO
Z- naleziště rud, ocelářský
průmysl



Energie



OSV – rozvoj schopnosti
poznávání, komunikace
EV- vztah člověka k prostředí
MuV - princip sociálního smíru a
solidarity



KSP, KU, KK, KŘP, KO,
KP



Z – těžba ropy, uhlí, plynu



PŘ- ochrana přírody

VEG – Evropa a svět nás zajímá,
jsme Evropané
EV - základní podmínky života
MeV- interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti



KK, KU, KŘP, KO, KSP,
KP

OSV - rozvoj schopnosti



KU, KK, KSP





Zná pojem uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku, rozliší řetěz
otevřený, nevětvený, větvený, zná obecné vlastnosti
uhlovodíků.
Umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků C1 –
C10.
Zná pojmy alkan, alken, alkin, aren.
Umí napsat molekulové, racionální
a strukturní vzorce C1- C10.
Umí zařadit uhlovodíky do skupin podle vazeb.
Zná vzorec, význam, užití metanu, etanu, propanu,
butanu, etanu, etinu, benzenu.
Zná pravidla bezpečnosti práce s org. rozpouštědly.
Zná pojmy charakteristická skupina,uhlovodíkový

Průřezová témata



Uhlovodíky







Deriváty uhlovodíku
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poznávání




zbytek.
Umí odvodit obecný vzorec derivátů uhlovodíků.
Umí zařadit derivát podle charakteristické skupiny.



Zná význam freonů, zná vlastnosti a užití teflonu



Halogenderiváty uhlovodíků



Zná vzorec, význam, užití metanolu, etanolu, glycerolu,
fenolu.
Zná pojem vícesytný alkohol.
Umí vysvětlit rozdíl líh (etanol)- denaturovaný líh .
Zná podstatu alkoholového kvašení.
Zná princip výroby destilátů.
Zná důsledky působení matenolu a etanolu na člověka
Zná vzorec, význam užití formaldehydu, acetaldehydu,
acetonu.
Zná karcinogenní účinky formaldehydu a acetonu.
Zná pravidla bezpečné práce.
Zná vzorec, význam, užití kys. mravenčí, kys. octové.
Zná pojmy vyšší kyseliny, aminokyseliny.
Umí zapsat obecné schéma neutralizace karb. kyseliny
a obecné schéma esterifikace.
Rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny.
Zná pojmy monomer, polymer, makromolekula.



Alkoholy, fenoly



















EV - vztah člověka k prostředí
VEG - Evropa a svět nás zajímá
OSV - seberegulace a
sebeorganizace



KO, KK, KSP




KU, KŘP, KK, KSP, KO,
KP
CH 8. – destilace



Karbonylové sloučeniny



KO, KK, KU, KSP



Karboxylové kyseliny



KU, KK, KSP, KŘP



Makromolekulární chemie



KU, KK, KSP, KP, KO,
KŘP
PŘ














Zná rovnici a podmínky fotosyntézy.
Zná rozdělení sacharidů.
Zná obecné vlastnosti mono- a polysacharidů.
Umí zařadit glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob,
glykogen, celulózu.
Zná jejich výskyt a význam, zná podstatu diabetes.
Umí provést důkaz glukózy a škrobu.
Rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe.
Rozliší tuky a oleje, zná příklady z praxe.
Zná schéma rovnice vzniku tuků.
Zná zdroje tuků ve výživě a jejich význam
v organismu.
Zná princip a význam ztužování tuků. Zná princip



Přírodní sloučeniny,
sacharidy



EV – ekosystémy









Tuky
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zmýdelnění.
Umí vysvětlit rozdíl v užitných vlastnostech mýdel a
saponátů a vliv na životní prostředí.
Zná zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam.
Zná princip trávení bílkovin a princip jejich vzniku
v organizmu. Zná význam DNA a RNA.
Zná faktory poškozující bílkoviny.
Umí vyjmenovat některé z funkcí bílkovin.
Zná význam enzymů, hormonů, vitamínů A, B, C, D, E.
Zná zdroje vitamínů A, B, C, D v potravě.
Zná zásady zdravé výživy
Umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním
materiálem z hlediska užitných vlastností a vlivu na
životní prostředí.
Zná rozdělení plastů podle vlastností.
Zná běžně užívané zkratky plastů
(PE, PP, PET, PAD, PES, PAN, PVC, PS), jejich
vlastnosti a užití.
Zná význam recyklace plastů.
Zná významné chemické závody v ČR.
Zná pravidla bezpečné práce s chemickými látkami
běžně užívanými v domácnosti – lepidla, barvy, laky,
čisticí prostředky, ředidla.
Zná pojmy léčiva, analgetika, antipyretika, analgetika,
drogy, doping, pesticidy, herbicidy, fungicidy,
insekticidy karcinogeny.
Zná příklady návykových látek a nebezpečí jejich
používání.
Zná schéma výroby cukru, papíru, piva, skla, porcelánu
a keramiky.
Zná význam hnojiv, rozdělení podle původu a složení.
Zná názvy běžně užívaných hnojiv.
Zná běžně užívané stavební materiály a pojiva







Bílkoviny

Plasty a umělá textilní vlákna







Chemie v životě člověka
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OSV - seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena




KU, KK, KŘP, KSP, KO
PŘ, VKZ

EV -lidské aktivity a problémy
životního prostředí
VDO – občan, občanská
společnost a stát
OSV – poznávání lidí, komunikace



KU, KK, KSP, KŘP

OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, komunikace, hodnoty,
postoje, praktická etika




KO, KK, KST , KŘP
PŘ

5.6.3. Přírodopis
Vyučovací předmět: Přírodopis
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Přírodopis (PŘ) svým činnostním a badatelským charakterem výuky
umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i
užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je,
že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.
Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat,
experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů,
analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat
příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se
stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací
nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání
či ovlivňování.
Žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi
stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a
vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny
probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních
ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního
prostředí a principů udržitelného rozvoje.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět
Člověk a jeho svět na I. stupni. Přímá návaznost je dále zřejmá se vzdělávacími obory: Výchova
ke zdraví, Zeměpis, Tělesná výchova, Fyzika, Chemie, Člověk a svět práce.
V 6., 7. a 8. ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně.
Vyučovací předmět Přírodopis má tento vzdělávací obsah – tematické okruhy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

obecná biologie a genetika
biologie hub
biologie rostlin
biologie živočichů
biologie člověka
neživá příroda
základy ekologie
praktické poznávání přírody

Jednotlivé tematické okruhy jsou zařazeny komplexně do příslušných ročníků (např. biologie
hub – 6. roč., biologie člověka – 8. roč., neživá příroda – 9. roč.), nebo jsou probírány průběžně
v různých ročnících tak, aby byly splněny všechny očekávané výstupy předmětu Přírodopis.
Vyučovací předmět se realizuje dle možností školy ve specializované učebně Přírodopisu.
V případě potřeby je možno výuku přesunout i do jiných učeben (např. informatiky) nebo do
terénu.
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Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
Učitel umožňuje žákovi pracovat s řadou informačních zdrojů (př. atlasy, klíče, encyklopedie,
výukové programy, internet), s jejichž pomocí žák rozšiřuje a doplňuje znalosti získané
v předmětu Přírodopis. Učí žáky, jak informace utřídit a dále zpracovat formou referátů,
projektů apod. Učitel vede žáky k samostatnému pozorování, experimentování a ukazuje jim,
jak takto získané znalosti shrnout do závěrů a propojit je s jevy z dalších oblastí vzdělávání.
Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Učitel zadává problémy a úkoly k řešení celé třídě, skupině nebo samostatně. Předkládá žákům
vhodné formace a seznamuje je s metodami empirickými i teoretickými, které jim umožní a
pomohou problém řešit. Učitel nastíní možnosti aplikace a zobecnění dané problematiky
v běžném životě.
Kompetence komunikativní (KK)
Schopnost komunikovat se projevuje nutně ve skupinové práci (např. při laboratorních pracích)
a vyžaduje jednak schopnost vyjádřit svůj názor a jednak přijmout a tolerovat názor ostatních, a
to i názor zcela odlišný, a vytvořit konsenzus. Učitel vede žáky k vyjádření názoru. Dbá, aby se
žáci vyjadřovali přesně, výstižně a plynule, a vybaví je přiměřeně odbornou terminologií. Dialog
mezi žáky a učitelem by měl být samozřejmou součástí všech hodin.
Kompetence sociální a personální (KSP)
Učitel koordinuje práci, zadává a rozděluje úkoly. Musí správně vysvětlit, motivovat žáky
k plnění zadaného úkolu a také musí průběžně kontrolovat a hodnotit průběh práce. Měl by také
umožnit jednotlivým členům kolektivu nebo pracovní skupiny, aby si sami práci rozvrhli a
řídili. Při skupinové práci v hodinách Přírodopisu je nutná součinnost i dělba práce jednotlivých
žáků. Rozvržení práce a úkolů musí chápat a přijmout celá skupina, jedině tak je možno zadaný
úkol zvládnout uspokojivě. Tolerance, respektování druhého, ale i vhodně prosazený vlastní
názor vždy přispívají k vytváření dobrých mezilidských vztahů.
Kompetence občanské (KO)
Realizují se zejména v oblasti ekologické a environmentální výchovy. Učitel seznámí žáky
s hlavními ekologickými problémy současnosti, se zásadami chování člověka k přírodě a to jak
z hlediska jedince, tak i celé společnosti. Objasní jim provázanost mezi člověkem, jeho
chováním a přírodou a upozorní na následky lidského počínání v celosvětovém měřítku. Na
základě ve škole získaných znalostí a zkušeností by měli žáci korigovat své jednání a chování ve
vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Je důležité pevně zakotvit a přenést vhodné návyky do
dospělosti, kdy má každý člověk více možností pracovat ve prospěch podpory a ochrany zdraví
a trvale udržitelného rozvoje společnosti.
Kompetence pracovní (KP)
V hodinách Přírodopisu se provádějí mimo jiné též laboratorní a terénní práce. Učitel učí žáky
zacházet s nejrůznějšími přístroji, nástroji a biologickým materiálem, který se při těchto
činnostem používá. Vždy před započetím práce seznámí průkazně všechny s pracovním řádem a
přesným průběhem práce. Vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti, hygienických norem,
poskytne jim informace o poskytnutí předlékařské první pomoci v případě úrazu. Všechny takto
152

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program
získané zkušenosti a návyky by si měl každý žák přenést do praktického života a chápat nutnost
jejich dodržování po celý život.

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
V předmětu Přírodopis se učitel snaží pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní
dovednosti a hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě
samému i k dalším lidem a světu. Průřezové téma OSV se objeví v kapitolách, týkající se
evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako
základního ekologického principu. Nabízí též možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních
postojů a praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí.
 rozvoj schopnosti poznávání
 psychohygiena
 kreativita poznávání lidí
Výchova demokratického občana (VDO)
Učitel vede žáky v rámci VDO k aktivnímu postoji k obhajování a dodržování lidských práv a
svobod. Umožní mu podílet se na rozhodování celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato
rozhodnutí a s vědomím jeho důsledků. Rozvíjí v žákovi komunikativní, formulační,
argumentační a prezentační schopnosti a dovednosti.
 občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
V předmětu Přírodopis se uplatňuje VEG zejména při objasňování důsledků globálních vlivů na
životní prostředí v okolí žáků s důrazem na potřebu a závažnost ochrany tohoto prostředí
především v dané lokalitě.
 Evropa a svět nás zajímá
 objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova (MuV)
Při probírání tematického okruhu „Biologie člověka“ je nutno zabývat se vzájemnými vztahy
mezi příslušníky různých národů a etnických skupin. Učitel musí naučit žáky přijmout druhého
jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury
jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné.
 lidské vztahy
 etnický původ
Environmentální výchova (EV)
V předmětu Přírodopis zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních
zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako
celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské
společnosti (zachování podmínek života, získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie,
mimoprodukční hodnoty – odpočinek, inspirace). Vytváří základy systémového přístupu,
ukazuje vazby mezi prvky systému, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí.
 ekosystémy
 základní podmínky života
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
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vztah člověka k prostředí

Mediální výchova (MeV)
Učitel musí v rámci MeV vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Jedná se hlavně o
schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich pravdivost a propojit je s jinými
sděleními. Dále pak o orientaci v médiích a schopnost volby odpovídajícího média jako
prostředku pro naplnění potřeb od získávání informací po naplnění volného času.
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 práce v realizačním týmu


práce v realizačním týmu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Očekávané výstupy
žák
 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
 popíše rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základ. organel
 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (soustav) rostlin i živočichů
 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska
dědičnosti
 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka

BIOLOGIE HUB
Očekávané výstupy
žák
 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
 vysvětlí způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
BIOLOGIE ROSTLIN
Očekávané výstupy
žák
 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až
k jednotlivým orgánům
 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí
a vztahů v rostlině jako celku
 vysvětlí princip zákl. rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin
 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí
klíčů a atlasů
 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí

154

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Očekávané výstupy
žák
 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
 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
 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
BIOLOGIE ČLOVĚKA
Očekávané výstupy
žák
 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí
jejich vztahy
 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří
 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence
a léčby
 aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla
NEŽIVÁ PŘÍRODA
Očekávané výstupy
žák
 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím
určovacích pomůcek
 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní
druhy v naší přírodě
 rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků
 uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na
Zemi
ZÁKLADY EKOLOGIE
Očekávané výstupy
žák
 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní
na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému
 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
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PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
Očekávané výstupy
žák
 aplikuje praktické metody poznávání přírody
 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
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Ročník 6.
Školní výstupy

Učivo



zná pojem buňka, její hlavní
organely a jejich význam





zná základní vlastnosti buněk
bakteriálních, rostlinných a
živočišných



vysvětlí na příkladu posloupnost
stavby těla od buňky k organismu



je schopen zařadit vybrané
organismy do systematických
skupin, umí určit společné znaky,
umí pracovat s předloženým
systémem organismů, atlasy,
encyklopediemi a dalšími
informačními zdroji
 vysvětlí na příkladech podstatu
pohlavního a nepohlavního
rozmnožování
 zná epidemiologický význam virů
a bakterií, způsoby přenosu,
ochrany proti přenosu, očkování,
prevence onemocnění, důraz na
AIDS, žloutenku


zná naše základní druhy hub a
lišejníků, umí pracovat s atlasem
hub, zná zásady bezpečného sběru
hub
 umí vysvětlit způsoby
rozmnožování a výživy hub a

Průřezová témata

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
základní struktura života - buňka a  OSV - rozvoj
její hlavní části, organismy
schopnosti poznávání
nebuněčné, jednobuněčné a
mnohobuněčné
 vznik, vývoj, rozmanitost, projevy
 EV - základní
života a jeho význam - výživa,
podmínky života
dýchání, růst, rozmnožování, vývin,
reakce na podněty
 základní struktura života - buňky,
pletiva, tkáně, orgány, orgánové
soustavy
 význam a zásady třídění organismů
(taxonomie – nebuněčné,
jednobuněčné, mnohobuněčné
organismy)






rozmnožování vybraných skupin
organismů
viry a bakterie

houby bez plodnic - základní
charakteristika, pozitivní a
negativní vliv na člověka a živé
organismy
 houby s plodnicemi- stavba,
výskyt, význam, zásady sběru,



MeV - kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení

BIOLOGIE HUB
 EV - ekosystémy
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Poznámky




KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 7., 9.



práce s mikroskopem




KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 7., 9.



práce s mikroskopem




KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 7., 8., 9.



práce s lupou




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 7., 9.



práce s odbornou
literaturou, programy
na PC




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 7., 8., 9.




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 8., VKZ



videoprogram
„AIDS“




KU, KŘP, KK, KSP, KP
VKZ, PŘ 8.



poznávání v terénu




KU, KŘP, KK, KSP, KP
VKZ, Z, CH, PŘ 8.



poznávání v terénu
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lišejníků, zná jejich význam v
přírodě a potrav. řetězcích
 vysvětlí na příkladech pojem
symbióza a parazitizmus


pozná vybrané druhy nižších
rostlin



konzumace a první pomoc při
otravě houbami
 lišejníky - stavba, symbióza,
výskyt a význam
BIOLOGIE ROSTLIN
 systém nižších rostlin - poznávání
 EV - základní
a zařazování daných zástupců (řasy)
podmínky života

zná význam nižších rostlin v
přírodě, potravních řetězcích a
ovládá teoreticky způsoby ochrany
naší flóry
 vysvětlí podstatu fotosyntézy a její
význam pro život, dýchání jako
základního projevu života







má znalosti o anatomii, fyziologii,
rozmnožování, vývoji a vývinu
vybraných zoologických skupin



pozná vybrané bezobratlé
živočichy, umí je zařadit do
systematických skupin, ekosystémů
a potravních řetězců, zná význam
živočichů v přírodě (užiteční,
škodliví)
 zná způsob života a přirozené
chování bezobratlých živočichů


objasní vznik a význam
jednotlivých sfér Země



umí zařadit vybrané organismy do
příslušného ekosystému a vysvětlí
vztahy mezi ostatními organismy v
tomto ekosystému



význam nižších rostlin a jejich
ochrana



EV - lidské aktivity
a problémy životního
prostředí

fotosyntéza a dýchání

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
vývoj, vývin a systém živočichů  EV- ekosystémy
významní zástupci jednotlivých
skupin živočichů - prvoci,
bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti,
měkkýši, kroužkovci, členovci,
ostnokožci)
 rozšíření, význam a ochrana
 EV - vztah člověka
bezobratlých živočichů - živočišná
k prostředí
společenstva



etologie bezobratlých živočichů



OSV - rozvoj
schopnosti poznávání
NEŽIVÁ PŘÍRODA
 vznik a význam atmosféry,
 VEG – Evropa a
hydrosféry, ozonosféry, biosféry
svět nás zajímá
ZÁKLADY EKOLOGIE
 organismy a prostředí - vzájemné
 EV- vztah člověka
vztahy mezi organismy, mezi
k prostředí
organismy a prostředím
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KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 7., 9.



poznávání v terénu




KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 7.



poznávání v terénu




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 7.




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 7., 8., 9., CH,VKZ




KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 7.



poznávání v terénu,
sbírky




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 7.



práce s odbornou
literaturou (klíče,
atlasy aj.), programy
na PC




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 7.



videoprogram
„Etologie“




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 7., 8., 9., Z,VKZ, CH




KU, KŘP, KK, KSP, KO
PŘ 7.




beseda „Ekologie“
akce „Den Země“
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na příkladech vysvětlí pojem
potravní řetězec, zná a vysvětlí
pojmy producent, konzument,
reducent

umí pracovat s mikroskopem (zná
jeho stavbu) a lupou, udělat
preparát, uvědoměle dodržuje
pracovní řád a hygienické normy
 při praktických úkolech dbá o
zdraví své i zdraví ostatních



potravní řetězce a rovnováha v
ekosystému



EV - ekosystémy

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
 praktické metody poznávání
 OSV - rozvoj
přírody - pozorování lupou a
schopnosti poznávání
mikroskopem (popř. dalekohledem)




KU, KŘP, KK, KSP, KO
PŘ 7.



exkurze „Jarval“

KU, KŘP, KK, KSP, KO,
KP
 PŘ 7., 8., 9., F



práce v terénu
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Ročník 7.
Školní výstupy

Učivo



zná základní vlastnosti buněk
bakteriálních, rostlinných a
živočišných, popíše rozdíly,
vysvětlí význam jednotlivých
organel
 vysvětlí na příkladu posloupnost
stavby těla od buňky k organismu






chápe principy třídění do
taxonomických jednotek, zná
základní kmeny, třídy aj.
 vysvětlí na příkladech podstatu
pohlavního a nepohlavního
rozmnožování








pozná vybrané druhy rostlin, umí
je zařadit do systematických skupin
a ekosystémů, má znalosti o jejich
stavbě, fyziologii, rozmnožování,
vývinu, zná využití hospodářsky
významných druhů





zná stavbu a význam částí rostliny



umí rozlišit základní systematické
skupiny vyšších rostlin, zná
podmínky jejich pěstování, pozná
základní zástupce rostlin v přírodě,
určí je podle atlasů a klíčů



Průřezová témata

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
strunatci
 OSV - rozvoj
stavba rostlinného těla
schopnosti poznávání

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy



KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 6., 9.




KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 6.

strunatci - taxonomie
vyšší rostliny - taxonomie




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 6.,

rozmnožování tříd strunatců
pohlavní a nepohlavní
rozmnožování rostlin





KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 6., 8., 9.
VKZ




buňky, pletiva, tkáně, orgány,
orgánové soustavy

BIOLOGIE ROSTLIN
systém vyšších rostlin - poznávání  EV - ekosystémy
a zařazování zástupců běžných
druhů mechorostů, kapraďorostů
(plavuně, přesličky, kapradiny),
nahosemenných a krytosemenných
(jednoděložných a dvouděložných),
jejich vývoj
 anatomie a morfologie rostlin stavba a význam jednotlivých částí
těla vyšších rostlin (kořen, stonek,
list, květ, semeno, plod)
 nahosemenné rostliny
 EV - základní
 krytosemenné rostliny
podmínky života
(dvouděložné a jednoděložné)
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Poznámky



práce s mikroskopem
(trvalé preparáty), s
lupou

KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 9., Z, ČSP



poznávání v terénu



KU, KŘP, KK, KSP, KP






KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 9.



práce s lupou,
mikroskopem
určování v terénu
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BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
strunatci (paryby, ryby,
 OSV - rozvoj
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
schopnosti poznávání

má znalosti o stavbě, fyziologii,
rozmnožování, vývoji a vývinu tříd
strunatců
 pozná vybrané živočichy, umí je
zařadit do systematických skupin a
ekosystémů, zná význam živočichů
v přírodě, potravních řetězcích
 zná způsob života a přirozené
chování volně žijících živočichů






projevy chování živočichů
etologie ptáků, savců





rozšíření, význam a ochrana
strunatců

posoudí význam vybraných druhů
živočichů z hlediska užitku či
škodlivosti a ví, jak se chovat ke
zvířatům domácím i volně žijícím



vysvětlí rozdíl mezi ekosystémem
a společenstvem, chápe souvislost
mezi živými a neživými složkami



umí pracovat s mikroskopem a
lupou, určovat podle klíčů a atlasů
(botanika, zoologie)



při praktických úkolech dbá o
zdraví své i zdraví ostatních



rozšíření, význam a ochrana
živočichů - živočišná společenstva




KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 8., 9.




pozorování v terénu
videoprogramy
určování v terénu
exkurze „Jarval“



EV - vztah člověka
k prostředí




KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 6., 9., Z






EV - lidské aktivity
a problémy životního
prostředí



KU, KŘP, KK, KSP, KP




pozorování v terénu
videoprogram
„Etologie“




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 9., Z



exkurze „Domácí a
chovaní živočichové“




KU, KŘP, KK, KSP, KO
PŘ 9., VKZ




KU, KŘP, KK, KSP, KO,
KP
 PŘ 6., 9.




ZÁKLADY EKOLOGIE
 společenstva, ekosystémy,
 EV - ekosystémy
ekologie
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
praktické metody poznávání
 OSV - rozvoj
přírody (lupa, mikroskop, popř.
schopnosti poznávání
dalekohled)
 práce s odbornou literaturou,
s programy na PC






KU, KŘP, KK, KSP, KO,
KP
 PŘ 6., 8., 9., VKZ
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literaturou, programy
na PC
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Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo



umí vysvětlit způsoby
rozmnožování, chápe význam
pohlavního rozmnožování
z hlediska dědičnosti
 zná podstata dědičnosti a přenosu
dědičných informací, vysvětlí
základní pojmy z genetiky
 zná příklady infekční chorob,
způsoby jejich šíření, prevence,
léčby

 vývin lidského jedince



Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA



základy genetiky







dýchací soustava
toxikomanie
pohlavní choroby



orientuje se v projevech chování
živočichů, zná základní etologické
pojmy
 rozliší některé etologické projevy
v praxi, ví jak se chovat ve styku
s živočichy



základy etologie







zná stavbu lidského těla,
jednotlivých orgánů a orgánových
soustav, jejich polohu, funkci,
význam, nejčastější nemoci a
poruchy

bezpečně zná stavbu pohlavních
orgánů, jejich funkci
 zná rizika zahájení sex. života,
orientuje se v otázkách pohlavních
chorob, přenosu, prevence,
antikoncepce a zodpovědného
přístupu k sexu



MuV – etnický
původ

MeV- kritické
čtení a vnímání
mediálních sdělení
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
 OSV - komunikace

využití etologických poznatků v
praxi

BIOLOGIE ČLOVĚKA
biologie člověka - anatomie a
 OSV - rozvoj
fyziologie člověka - stavba a funkce
schopnosti
částí lidského těla, orgány, orgánové
poznávání
soustavy (opěrná, kožní, pohybová,
oběhová, dýchací, trávicí, vyluč. a
rozmnožovací, řídící, smyslové
orgány), vyšší nervová činnost,
hygiena duševní činnosti
 vývin lidského jedince



hygiena duševní činnosti
sexuální výchova, pohlavní choroby
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MuV - lidské
vztahy




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 6., 7., VKZ




KU, KŘP, KK, KSP
CH., VKZ




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 6., VKZ




KU, KŘP, KK, KSP, KO
PŘ 6., 7.




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 6., 7.



exkurze „Chovaní
živočichové“




KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 7., VKZ, CH, F, ČSP



videoprogramy „Byl
jednou jeden život“






KU, KŘP, KK, KSP
PŘ 7., VKZ
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ



videoprogramy
„AIDS“, „Drogy“
 beseda „Lidská
sexualita“
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ovládá první pomoc (mechanická
a tepelná poškození kůže a svalů,
poranění kostí a kloubů, vnitřní
zranění, resuscitace, šok aj.)



prakticky umí poskytnout první
pomoc a zavolat lékařskou pomoc
 laboratorní práce







dodržuje základní pravidla
bezpečnosti práce a chování při
praktických úkolech

nemoci, úrazy a prevence- příčiny,
příznaky, praktické zásady a postupy
při léčení běžných nemocí



OSV psychohygiena

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
závažná poranění a život ohrožující
 OSV - kreativita
stavy
 praktické metody poznávání
lidského těla, poskytování PPP
 OSV – řešení
problémů a
rozhodovací doved.
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KU, KŘP, KK, KSP
VKZ, TV, ČSP









KU, KŘP, KK, KSP, KP
VKZ, TV
KU, KŘP, KK, KSP, KP
VKZ
KU, KŘP, KK, KSP, KP
PŘ 6., 7., 9.
VKZ



účast na zdrav.
soutěžích
 v učebně i v terénu
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Ročník 9.
Školní výstupy

Učivo






rozliší základní projevy a
podmínky života, objasní principy
existence živých a neživých složek
životního prostředí

Průřezová témata

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
podmínky života
 EV - základní
neživé a živé složky životního
podmínky života
prostředí

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Poznámky




KU, KŘP, KK, KSP, KO
PŘ 6., 7.






KU, KŘP, KK, KSP
Z, PŘ 6.




KU, KŘP, KK, KSP
Z, F, CH






KU, KŘP, KK, KSP
Z, F



videoprogramy

KU, KŘP, KK, KSP, KO,
KP
 Z



práce v terénu

akce „Den Země“

NEŽIVÁ PŘÍRODA


umí objasnit vznik Země a její
postavení ve vesmíru, stavbu a
složení zemského tělesa
 rozlišuje nejdůležitější vlastnosti
nerostů a hornin, pozná vybrané
druhy, zná jejich praktické využití



chápe pojem vnější a vnitřní geol.
děje, umí popsat vliv teplot, vody,
ledu, větru, gravitace a organizmů
na zemský povrch; zná podstatu
zemětřesení, sopečné činnosti a
horotvorných pohybů zemské kůry
 umí objasnit vznik, složení, druhy,
typy půd, zná význam půdy pro
život rostlin hl. zemědělsky
významných, chápe rizika
znečištění a nutnost ochrany půdy


umí charakterizovat
předgeologické a geologické
období vývoje Země, zná podnebí,
zemský povrch, typickou faunu a
flóru jednotlivých period; popíše
jednoduše geologickou stavbu ČR



vznik a stavba Země



mineralogie a petrologie - nerosty
a horniny - vznik, vlastnosti,
kvalitativní třídění, praktický
význam a využití zástupců,
určování jejich vzorků, principy
krystalografie
 vnější a vnitřní geologické děje příčiny a důsledky







půdy - složení, vlastnosti a význam
půd pro výživu rostlin, její
hospodářský význam pro
společnost, nebezpečí a příklady
její devastace, možnosti a příklady
rekultivace
 vývoj zemské kůry a organismů na
Zemi - geologické změny, vznik
života, názory na vznik života,
výskyt typických organismů, jejich
přizpůsobení okolnímu prostředí,
Geologický vývoj ČR - Český

VEG - objevujeme
Evropu a svět

EV - lidské aktivity
a problémy životního
prostředí
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 sbírky
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rozumí meteorologickým údajům,
chápe a vysvětlí vliv počasí a
podnebí





zná ekologické problémy
současnosti (voda, půda, odpady,
energie, ozónová díra, globální
oteplování) a umí nastínit možnosti
jejich řešení





umí pracovat s atlasem nerostů a
hornin, provést jednoduché
zkoušky vlastností nerostů
 při praktických úkolech dodržuje
daná bezpečnostní a hygienická
pravidla



masiv, Karpaty
neživé složky životního prostředí




KU, KŘP, KK, KSP
Z

ZÁKLADY EKOLOGIE
ekologie - ochrana přírody a
 EV - vztah člověka
životního prostředí - globální
k prostředí
problémy a jejich řešení, chráněná
území




KU, KŘP, KK, KSP, KO
Z, VKZ, CH



celodenní akce „Den
Země“

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
práce s lupou, mikroskopem,
 OSV - kreativita
atlasy a určovacími klíči



KU, KŘP, KK, KSP, KO,
KP
 F, CH, PŘ 6.
 KU, KŘP, KK, KSP, KO,
KP
 PŘ 6., 7., 8.



exkurze - regionální
mineralogie,
petrologie a geologie
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5.6.4. Zeměpis
Vyučovací předmět: Zeměpis
Charakteristika předmět
Předmět zeměpis obohacuje celkový vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních
přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí v blízkém území místního
regionu, na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech. Umožňuje žákům orientovat
se v současném světě a v problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a
perspektivy budoucnosti i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na zemi a vztahu lidí
k jejich přírodnímu i společenskému prostředí.
Žáci si postupně vytvářejí představy o určitých pravidelnostech, zákonitostech a vzájemných
souvislostech některých geografických objektů a procesů v krajinné sféře. Učí se orientovat
v zeměpise světadílů, chápat zvláštnosti různých národů a kultur, vážit si jejich přínosu pro
rozvoj lidské společnosti. Správné pochopení je vede k toleranci, dorozumění a uplatňování
pravidel mezilidského a mezinárodního soužití.
Žáci získávají ucelený obraz o naší vlasti, uvědomují si její postavení v Evropě i ve světě. Učí se
samostatně pracovat s různými druhy map, grafy, statistickými materiály, spojovat poznatky
z výuky s dalšími informacemi získanými v tisku, televizních a rozhlasových relacích,
časopisech a užívat takto získané vědomosti v praktických situacích. Aktivní přístup vytváří u
žáků smysl pro krásu, probouzí zájem cestovat, poznávat z vlastní zkušenosti svou vlast i země
v zahraničí jako součást životního způsobu moderního člověka.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět zeměpis na II. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět
Člověk a svět práce na I. stupni. V 6., 7. a 9. ročníku jsou vyučovány dvě hodiny týdně, v 8.
ročníku jedna hodina týdně.
Předmět má tento vzdělávací obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
přírodní obraz Země
regiony světa
společenské a hospodářské prostředí
životní prostředí
Česká republika
terénní topografická výuka, praxe a aplikace

Jednotlivá témata jsou zařazena vcelku do příslušných ročníků nebo jsou probírány průběžně
v různých ročnících tak, aby byly splněny všechny očekávané výstupy. Předmět se vyučuje dle
možností školy v učebně zeměpisu, podle potřeby je možno přesunout výuku do jiných učeben
(např. informatiky) nebo do terénu. Je doplňována exkurzemi (např. do průmyslových závodů,
Prahy), tematickými přednáškami s promítáním (zpravidla 2x ročně), poznávacími výlety nebo
akcemi školy (např. Den Země, pobyt v přírodě).
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Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)






Učitel vede žáky:
k vybírání vhodných způsobů a metod efektivního učení, kritickému hodnocení svých
výsledků a pozitivnímu vztahu k celoživotnímu vzdělávání
k vyhledávání, třídění a porovnávání informací (z odborné literatury, map, atlasů, internetu,
odborných časopisů) a jejich pochopení
k používání odborné terminologie
k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky, propojení s jinými předměty, k využívání
vlastních zkušeností a využití v praxi
ke kritickému posuzování získaných vědomostí a formulování závěrů

Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Učitel vede žáky:
 k řešení problémů vyhledáváním a kombinování informací z různých zdrojů, diskuzi o
možnostech řešení
 k argumentaci a diskuzi na určité téma
 k práci s chybou
 ke kritickému myšlení, schopnosti hájit svá rozhodnutí
Kompetence komutativní (KK)
Učitel vede žáky:
 ke komunikaci mezi žáky a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné
komunikace ve všech hodinách
 k vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, souvisle a kultivovaně
v písemném i ústním projevu
 k naslouchání a respektování názorů druhých i vhodné reakce na ně
 ke skupinové práci
 k vhodné prezentaci samostatných prací
Kompetence sociální a personální (KSP)





Učitel vede žáky:
k využívání skupinového vyučování, možnosti určení si vlastních pravidel spolupráce
k utváření pocitu zodpovědnosti za své jednání
k ochotě pomoci i o pomoc požádat, k dobrým mezilidským vztahům
k samostatnému rozvoji osobnosti, sebedůvěře

Kompetence občanské (KO)
Učitel vede žáky:
 k dodržování pravidel slušného chování
 k tomu, aby brali ohled na druhé, k začleňování sociálně i prospěchově slabších žáků do
kolektivu
 k nutnosti ochrany životního prostředí a využití svých znalostí v běžném životě
 k utváření vlastních představ o životním prostředí, svých práv a povinností

167

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program
Kompetence pracovní (KP)





Učitel vede žáky:
k dodržování bezpečného chování v terénu a hygienických norem
k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
k efektivní práci
k zdokonalování grafického projevu (tvorba map)

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobností a sociální výchova (OSV)
V předmětu zeměpis se učitel snaží formovat studijní dovednosti žáka, utvářet a rozvíjet
základní schopnosti pro spolupráci, pomáhat budovat pozitivní postoj k sobě samému i druhým.
Vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů i různých
způsobů lidského chování.
 rozvoj schopnosti poznávání
 sebepoznání a sebepojetí
 kreativita
 poznávání lidí
 mezilidské vztahy
 komunikace
Výchova demokratického občana (VDO)
Učitel vede žáky k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti, vede
je k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení, posuzování a
hodnocení společenských jevů, procesů, událostí a problémů z různých úhlů pohledu. Učí žáky
schopnosti kompromisu.
 principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
V předmětu zeměpis učitel rozvíjí základní vědomosti potřebné k porozumění sociálních a
kulturních odlišností mezi národy, vysvětluje vliv kulturních ideologických a sociopolitických
rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech. Rozvíjí
schopnosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, vědomosti potřebné k pochopení
podstaty evropského integračního procesu. Učitel vede žáky k pochopení významu institucí
Evropské unie, seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce a
obohacuje pohled žáka na sebe sama z hlediska otevření životních perspektiv v evropské i
mezinárodní dimenzi.
 Evropa a svět nás zajímá
 objevujeme Evropu a svět
 jsme Evropané
Multikulturní výchova (MuV)
Učitel poskytuje znalosti o různých kulturních a etnických skupinách žijících v ČR i světě, snaží
se vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, chápat odlišné
zájmy, názory i schopnosti druhých. Upozorňuje na neslučitelnost rasové, náboženské i jiné
intolerance s principy života v demokratické společnosti a učí žáky uvědomovat si dopady svých
verbálních i neverbálních projevů a nést zodpovědnost za své jednání.
 kulturní diference
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lidské vztahy
etnický původ
multikulturalita
princip sociálního smíru a solidarity

Environmentální výchova (EV)
Učitel se snaží vést žáky k porozumění vztahu člověka a prostředí, důsledkům lidských činností
na životní prostředí (přírodní sféry, hospodářství ČR i světa, životní prostředí), uvědomování si
podmínek života a jejich ohrožování. Učitel ukazuje modelové příklady návyků nezbytných pro
každodenní chování člověka k životnímu prostředí, učí komunikovat o problémech a umět si
zdůvodňovat své názory, utvářet zdravý životní styl. Vede žáky k pochopení souvislostí mezi
lokálními a globálními problémy, vlastní zodpovědnosti ve vztahu k prostředí, chápání
souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa.
 ekosystémy
 základní podmínky života
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
 vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
Učitel vede žáka k osvojení základních poznatků o fungování a společenské roli současných
médií, schopnosti analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost. Umět volit média
pro získávání různých informací nebo i pro naplnění volného času. Snaží se pěstovat u žáků
kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, využívat médií pro samostatné práce (referáty,
vyhledávání geografických informací, statistických údajů) a upozorňovat na jejich vliv na
každodenní život.
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 tvorba mediálního sdělení
 práce v realizačním týmu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Očekávané výstupy
žák






organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
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
vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro
orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů
v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
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PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Očekávané výstupy
žák






zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy
prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí
a organismů
rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou
společnost

REGIONY SVĚTA
Očekávané výstupy
žák
 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení
a lokalizaci regionů světa
 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
 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
 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich
SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy
žák
 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
 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na
mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných
znaků
 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy
žák
 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů
na životní prostředí
ČESKÁ REPUBLIKA
Očekávané výstupy
žák
 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním
celkům
 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský
a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu
 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti
z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních
a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
Očekávané výstupy
žák
 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě
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Ročník 6.
Školní výstupy

Učivo

 používá v praktických případech znalosti o kulatosti planety
Země
 orientuje se v přírodě podle Slunce
 tvar a pohyby planety
 hodnotí důsledky otáčení Země pro praktický život na Zemi
Země
 vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi, střídání ročních období
 vysvětlí podstatu polárního dne a noci
 dokáže v praxi využít znalostí o slunovratu a rovnodennosti
 objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše systém sluneční
soustavy
 Měsíc, fáze Měsíce
 postavení Země ve
 aplikuje poznatky o vesmíru
vesmíru
 rozumí pojmům: planeta, hvězda, planetky, měsíce, komety,
meteorická tělesa, Galaxie
 používá globus, různé duhy plánů a map
 umí přepočítávat vzdálenosti podle měřítek
 kartografie a
 seznámí se znázornění výškopisu a polohopisu na mapách
topografie
 prokáže znalost smluvených značek, vrstevnic, kót, nadmořské
výšky
 orientuje se v atlase

 používá zeměpisnou síť, určuje zeměpisnou polohu míst na Zemi
 dokáže stanovit místní čas
 rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní poledník,
rovnoběžka, obratník, polární kruh
 objasní stavbu zemského tělesa na oceánu
 posuzuje zemský povrch jako výsledek složitého působení
endogenních, exogenních činitelů a lidských činností
 s porozuměním pracuje s pojmy počasí, podnebí, meteorologické
prvky, oběh vzduchu v atmosféře
 vymezí podnebné pásy na mapách a porovnává je
 porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře, pohyby
mořské vody, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, jezera,
bažiny, umělé nádrže

 zeměpisná síť

 přírodní sféry
 litosféra
 atmosféra
 hydrosféra
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Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

 VEG - Evropa a svět nás
zajímá
 KU, KK, KŘP
 OSV - rozvoj schopnosti  M, F, D, VKO, PŘ
poznávání

 MeV - interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality

 KK, KSP, KU
 F, PŘ, M

 VEG - objevujeme
Evropu a svět
 OSV - rozvoj schopnosti
 KU, KP, KŘP
poznávání
 M, PŘ, VV
 MeV - kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
 VEG - Evropa a svět nás  KP, KK, KO
zajímá
 M
 EV - základní podmínky
života, lidské aktivity a
problémy živ. prostředí,
vztah člověka
 KK, KO, KU,
k prostředí
KŘP
 VEG - objevujeme
 F, VKO, M, VV
Evropu a svět
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 vycházka (světové
strany, buzola,
azimut, náčrt)
 práce topografickou
mapou okolí
Rudolfova
 využití Dne Země
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 popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich hospodářské
využití
 rozumí pojmům: mateční hornina, humus, eroze půdy
 vysvětlí ochranu půdy, příčiny jejího úbytku na světě
 objasní uspořádání bioty v závislosti na zeměpisné šířce a
nadmořské výšce
 vymezí vegetační pásma na Zemi
 vlivy člověka na životní prostř.
 určí polohu oceánů a světadílů
 porovná jejich rozlohu
 charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů
 seznamuje se s ekologickou problematikou moří a oceánů

 dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy,
s kterými se seznámí
 provede regionalizaci, vytýčí společné znaky regionů
 provede stručnou charakteristiku států






vyhledá na mapách polární oblasti
uvede význam Arktidy a Antarktidy
seznámí se s problémy těchto oblastí
posoudí význam mezinárodní spolupráce při výzkumu těchto
oblastí
 zopakuje si probírané učivo, utřídí poznatky

 MeV - kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

 pedosféra

 práce s odbornou
literaturou

 biosféra
 VEG - Evropa a svět
nás zajímá
 EV -

 KU, KŘP, KK,
KO
 M, D, PŘ

 Afrika (poloha,
rozloha, členitost,
povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo,
živočišstvo, přírodní
zdroje, obyvatelstvo,
hospodářství, státy)
 Austrálie a Oceánie
(fyzickogeografická a
socioekonomická
sféra)

 EV - ekosystémy,
lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
 VEG - Evropa a svět
nás zajímá, objevujeme
Evropu a svět
 MeV - kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
 MuV – kulturní
diference, etnický
původ, princip
sociálního smíru a
solidarity

 výtvarné ztvárnění
 KP, KO, KK,
map, přírodních
KSP, KŘP
poměrů, států
 D, VKO, RV, VV,  slepé mapy
PŘ, M, ČJ
 výukové pořady
 Den Země



polární oblasti

 MuV - multikulturalita

 KP, KO, KK,
KSP, KŘP
 D, PŘ, M, ČJ



opakování

 oceány a světadíly
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četba o dobytí
pólů
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Ročník 7.
Školní výstupy
 dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy,
s kterými se seznámí
 provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, provede
porovnání jednotlivých regionů
 vyhledá vybrané modelové státy
 vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a
hospodářských činností v jednotlivých státech, regionech a
modelových státech, popíše a porovná jejich sektorovou,
odvětvovou a územní strukturu a zvažuje souvislost
s přírodními poměry
 vyhledá nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu

Učivo
 Amerika
sociogeografická sféra,
socioekonomická sféra,
regionalizace,
charakteristika států
 Asie
sociogeografická sféra,
socioekonomická sféra,
regionalizace,
charakteristika států
 Evropa
sociogeografická sféra,
socioekonomická sféra,
regionalizace,
charakteristika států



zopakuje si probírané učivo, utřídí poznatky



opakování
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Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

 MeV - kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
 EV - ekosystémy, lidské
aktivity a problémy
životního prostředí
 MuV - kulturní
 KU, KK, KŘP,
diference, lidské vztahy
KP, KSP
 VEG - Evropa a svět nás  PŘ, D, VKO,
zajímá
VKZ, ČJ, M, CH,
 VDO - principy
F, ČSP
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
 OSV - poznávání lidí,
mezilidské vztahy,
komunikace

Poznámky

 práce se slepými
mapami
 podrobněji se
seznámí se státy
Evropy
 Den Země
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Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy,
s kterými se seznámí
 provede regionalizaci
 vyhledá státy a popíše jejich odvětvovou a územní strukturu

 MeV - kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
 EV - ekosystémy, lidské aktivity a
problémy životního prostředí
 MuV - kulturní diference, lidské
vztahy
 VEG - Evropa a svět nás zajímá
 VDO - principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
 OSV - poznávání lidí, mezilidské
vztahy, komunikace

 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 VKO, M, D, PŘ,
ČJ, CH, F

 socioekonomický zeměpis
 MuV - kulturní diference, etnický
 společenské, sídelní a
původ
hospodářské poměry
 VEG - Evropa a svět nás zajímá
současného světa

 KK, KSP, KŘP,
KO, KP, KU
 PŘ, D, VKO, ČJ,
M, CH, F

 východní Evropa
 Rusko a státy vzniklé
z bývalého SSSR

 pracuje aktivně s tematickými mapami obsahující
informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských
činnostech v celosvětovém měřítku
 rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory sídel
a hospodářských aktivit na konkrétních regionálních
případech
 orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, vyhodnocuje
aktuální demografické údaje
 popisuje rozmístění ras, národů, jazyků, náboženství,
nejvýznamnějších aglomerací
 určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství
 vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu
 uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států podle stupně
rozvoje
 orientuje se na politické mapě světa
 rozlišuje a porovnává státy podle polohy, obyvatelstva,
státního zřízení, správního členění
 lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních a
náboženských konfliktů na světě
 uvede příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a
hospodářských seskupení
 vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje o

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

 státy světa, světové
organizace

 MeV - interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
 OSV - sebepoznání a sebepojetí,
kreativita

 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 M, VKO, D, PŘ

 globální problémy

 MeV - interpretace vztahu

 KU, KŘP, KK,
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Poznámk
y
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možných důsledcích a hledá řešení
 rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a kulturních
krajin
 posuzuje působení přírodních procesů na krajinu a životní
prostředí
 zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy lidské
společnosti působí dlouhodobě v prostoru a čase na krajinu
a životní prostředí
 zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a životního
prostředí na lokální i globální úrovni
 navrhne možná řešení problematiky životního prostředí
 zopakuje a utřídí učivo

současného světa

mediálních sdělení a reality

 MeV - kritické čtení a vnímání
 krajina
mediálních sdělení
 společenské a hospodářské  EV – lidské aktivity a problémy
vlivy na krajinu a životní
životního prostředí, vztah člověka
prostředí
k prostředí
 VEG - jsme Evropané

KSP, KO, KP
 PŘ, CH, D, F

 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 PŘ

 opakování

Ročník 9.
Školní výstupy













Učivo

Průřezová témata

určí polohu České republiky podle různých kritérií
porovná rozlohu ČR s vybranými státy
popíše vznik a vývoj reliéfu
 Česká republika,
určí a vyhledá horopisné celky
poloha, rozloha,
charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a
přírodní poměry
živočišstvo
zhodnotí stav životního prostředí a vymezí NP, CHKO a
pochopí jejich důležitost
vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách největší a nejmenší
soustředění obyvatelstva v ČR
 rozmístění
vyhledá významná sídla v ČR
obyvatelstva a sídelní
srovnává ukazatele o lidnatosti, rozmístění, pohybu a
poměry
struktuře obyvatelstva se sousedními státy
vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své obce
rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění a perspektivu
 rozmístění
hospodářských aktivit ČR
hospodářských činností
charakterizuje po jednotlivých oblastech: průmysl,
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

 VEG - jsme Evropané
 EV - vztah člověka k prostředí

 KK, KU, KSP,
KO, KŘP
 PŘ, M, F

 OSV - mezilidské vztahy,
komunikace
 VEG – jsme Evropané
 MuV – kulturní diference
 MeV – tvorba mediálního sdělení

 KU, KK, KŘP,
KO, KSP
 PŘ, M, D

 EV - lidské aktivity a problémy
životního prostředí
 VEG – jsme Evropané

 KŘP, KK, KSP,
KO, KU
 CH, PŘ, F, D

Poznámky
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zemědělství, doprava a spoje, služby, cestovní ruch,
zahraniční obchod
 zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství celé ČR
 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje v ČR
 charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti,
kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a porovnává jejich
vyspělost

 OSV - kreativita

 kraje ČR

 zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci
 popíše regionální zvláštnosti, typické znaky přírody, osídlení,
hospodářství a kultury
 místní region ČR
 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
 využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce, pracuje
s internetem a s dalšími materiály při vyhledávání informací
 aplikuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 zopakuje a utřídí si učivo, vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo

 cvičení a pozorování
v terénu v místní
krajině
 ochrana člověka při
ohrožení zdraví a
života
 opakování
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 VEG – jsme Evropané
 EV - lidské aktivity a problémy
životního prostředí

 exkurze
Praha
 KŘP, KK, KP,
 samostatné
KO, KU
referáty
 M, PŘ, CH, D, ČJ,
(kraje,
VV
zajímavosti)
 vypracovává
ní map krajů

 VEG – jsme Evropané
 EV - vztah člověka k prostředí
 VDO - občanská společnost a
škola
 MuV - lidské vztahy

 KŘP, KK, KP,
 návštěva
KO, KU
průmyslovéh
 M, PŘ, CH, D, ČJ,
o závodu
VV

 MeV - kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
 EV - vztah člověka k prostředí
 VEG - jsme Evropané

 KŘP, KO, KP,
KU
 M, CH, PŘ, VV

5.7. Umění a kultura
5.7.1. Hudební výchova
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVPZV Umění a kultura.
Hudební výchova podněcuje, rozvíjí a kultivuje potřebu žáků setkávat se s hudbou. Vede žáky
k rozpoznávání krásy umění, rozvíjí fantazii a tvůrčí schopnosti. Vede žáky k úctě ke
schopnostem a dovednostem druhých lidí a umožňuje jim vystupovat před spolužáky i
dospělými. Hudební výchova usiluje o to, aby se hudba stala potřebou v různých oblastech
života žáků a vedla k citovějším prožitkům a estetickému vnímání.

1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
1) Obsahové vymezení
Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen do čtyř oblastí:
 vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu
 instrumentální činnost – doprovod na Orffovy hudební nástroje
 hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
 poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů a stylů
2) Časové vymezení
Hudební výchova je realizována v 1. – 5. ročníku 1 hod. týdně.
3) Organizační vymezení
Žáci pracují ve třídě s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem s využitím
dostupných vyučovacích pomůcek.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení



vést žáky k intonačně čistému a rytmicky přesnému zpěvu na základě svých dispozic
vést žáky k užívání správné terminologie a symboliky

Kompetence k řešení problémů
vést žáky k rozlišování jednotlivých kvalit tónů, rozpoznávání výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící hudby
 naučit žáky rozpoznávat v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odlišit hudbu
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
 motivovat žáky k vzájemnému naslouchání
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Kompetence komunikativní
 vést žáky k rytmizaci a melodizaci jednoduchých textů, k improvizaci v rámci
nejjednodušších hudebních forem
 utvářet příležitosti pro vyjadřování hudby pohybem
 zajímat se o náměty, názory, zkušenosti žáků
Kompetence sociální a personální




vést žáky k naslouchání žánrů a stylů hudby
vést žáky k vzájemnému naslouchání
motivovat žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

Kompetence občanské


utvářet příležitosti k zamyšlení se nad obsahy děl

Kompetence pracovní
vést žáky k využívání jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodné hře, tanečním
pohybem vyjádřit hudební náladu
 vést žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů
 vést žáky k užívání různých nástrojů a vybavení


Předmětem prolínají tato průřezová témata
OSV - kreativita
- komunikace

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
1. stupeň
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních
forem
 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu
znějící hudby
 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 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
 orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností
a dovedností ji realizuje
 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
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 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry
a provádí elementární hudební improvizace
 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků,
upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
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Ročník 1. – 3.
Školní výstupy



zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase
pozná vyšší a nižší tón



rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, ví, jak
je možné v hudbě improvizovat



využívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře
orientuje se v základních pojmech












reaguje pohybem na znějící hudbu
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie
rozlišuje jednotlivé kvality tónů
rozpozná výrazné tempové a dynamické změny
v proudu znějící hudby
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební
nástroje
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
popisuje vyslechnutou skladbu
je seznámen s některými hudebními styly a žánry
rozpozná ukončenou a neukončenou melodii

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Vokální činnosti
 pěvecký a mluvní projev
 hudební rytmus
 intonace, vokální improvizace







OSV – kreativita
OSV – komunikace
ČJ
AJ
PRV

Poznámky



v každém ročníku
alespoň 10 písní
lidových i umělých
hudební hry (ozvěna,
otázka, odpověď)

Instrumentální činnosti
 rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace
 hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje


notová osnova, zvuk, tón, nota, houslový
klíč, pomlka
Hudebně pohybové činnosti
 taktování, pohybový doprovod znějící
hudby
Poslechové činnosti
 kvalita tónů (délka, síla, barva, výška)



hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební
nástroj
hudební styly a žánry



interpretace hudby



M




VV
ČSP



ve 2. a 3. r. opakovací
znaménko



alespoň tři hudební
nástroje v ročníku
hudba taneční,
pochodová, ukolébavka
alespoň pět
poslechových skladeb
v ročníku
poslech hymny ČR
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Ročník 4. – 5.
Školní výstupy
















zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase
pozná průběh melodie
je seznámen s durovými a mollovými
diatonickými postupy
při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
užívá notový zápis jako oporu při nácviku písně
využívá jednoduché i složitější hudební nástroje
k doprovodné hře, k reprodukci jednoduchých
motivů, skladeb a písní a ke zhudebnění říkadel a
jednoduchých básniček
realizuje podle svých individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou
hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou
pomocí not
umí pojmenovat jednoduché nástroje Orfeova
instrumentáře a hrát na ně
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních
kroků
vytváří pohybové improvizace
orientuje se v prostoru při nácviku společných
tanců
rozlišuje jednotlivé kvality tónů
rozpozná některé další výrazové prostředky
v proudu znějící hudby

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Vokální činnosti
 pěvecký a mluvní projev, hlasová hygiena
 dvojhlas a vícehlas
 hudební rytmus
 grafický záznam vokální hudby
Instrumentální činnosti
 hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje
 rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace
 grafický záznam melodie



dřívka, činelky, buben, ozvučné dřevo,
tamburína, xylofon, triangl
Hudebně pohybové činnosti
 taktování, pohybový doprovod znějící
hudby
 pohybové vyjádření hudby a reakce na
změny v proudu znějící hudby
 orientace v prostoru
Poslechové činnosti
 kvality tónů
 vztahy mezi tóny
 hudební výrazové prostředky a hudební
prvky s výrazovým sémantickým nábojem

182






OSV – kreativita
OSV – komunikace
ČJ
AJ




VV
ČSP

Poznámky



v každém ročníku
alespoň 10 písní
lidových i umělých
v 5. r. nácvik Hymny
ČR

2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Hudební výchova je povinný předmět, který se vyučuje v 6. až 9. ročníku
v jednohodinové dotaci. Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo podle úrovně
hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve škole. Hudební výchova neprobíhá jen při
vyučování, ale i návštěvách výchovných koncertů, uplatněním žáků navštěvujících ZUŠ a
individuálních setkání žáků s hudbou.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
Vedeme žáky ke kultivovanému hlasovému projevu, rozvíjíme hudební sluch, smysl pro rytmus,
melodické a harmonické cítění, hudební paměť, představivost a fantazii. Rozvíjíme u žáků
schopnosti a dovednosti v oblasti vokální, instrumentální, poslechové i hudebně pohybové.
Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a vedeme je k samostatnému,
originálnímu způsobu hudebního vyjadřování.
Kompetence komunikativní (KK)
Vedeme žáky k pochopení umění jako prostředku komunikace. Učíme žáky naslouchat hudbě a
vnímat hudební projevy druhých jako prvek mezilidské komunikace.
Kompetence sociální a personální (KSP)
Vedeme žáky k pochopení emocionálního působení hudby a jejího vlivu na vytváření vztahů
mezi lidmi. Seznamujeme žáky s českou hudební kulturou a hudební kulturou jiných národů.
Kompetence občanské (KO)
Vedeme žáky k chápání umělecké tvorby jako způsobu vyjadřování osobních prožitků a postojů
k událostem v životě a ve světě. Učíme žáky zaujímat vhodný postoj k hudbě ve všech jejích
oblastech. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním
projevům.
Kompetence pracovní (KP)
Vedeme žáky k aktivním hudebním činnostem, vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Učíme žáky vhodně využívat hudby k relaxaci. Seznamujeme žáky s různými profesemi
v hudební oblasti. Hudebně nadaným žákům pomáháme při volbě povolání tak aby uplatnili svůj
talent.
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Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)








rozvoj schopnosti poznávání
sebepoznání a sebepojetí
kreativita
poznávání lidí
mezilidské vztahy
komunikace
kooperace a kompetice

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)


Evropa a svět nás zajímá

Multikulturní výchova (MuV)


kulturní diference

Mediální výchova (MeV)


práce v realizačním týmu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
6. ročník
Vokální činnost – pěvecký projev a hlasová hygiena / KU.
Instrumentální činnost – hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře / KŘP.
Hudebně pohybová činnost – pohybový doprovod znějící hudby a taktování / KP, KŘP.
Poslechová činnost – kvalita tónu, vztahy mezi tóny, struktura hudebního díla, hudební styly a
žánry (kantáta, melodram, opera, opereta…), hodnoty not, stupnice s křížky, intervaly. B.
Smetana – České tance, A. Dvořák – Slovanské tance, Z. Fibich – Vodník, B. Martinů –
Otvírání studánek, B. Smetana – Prodaná nevěsta / KU.
7. ročník
Vokální činnost – vokální projev, slovní a hudební rytmus / KU.
Instrumentální činnost – hudební nástroje / KŘP.
Hudebně pohybová činnost – pohybové vyjádření hudby a pohybový doprovod / KP, KŘP.
Poslechová činnost – orientace v hudebním prostoru, vztahy mezi tóny, hudební dílo a jeho
autor. B. Smetana – Vltava, A. Dvořák – Z Nového světa. Vývojová období: starověk,
středověk, antika, renesance / KSP, KO, KK.
8. ročník
Vokální činnost – pěvecký projev, orientace v notovém záznamu, rozvoj hudebního sluchu a
hudební představivosti / KU, KŘP.
Instrumentální činnost – hudební nástroje, hudební a nehudební představy, instrumentální
doprovody / KP.
Hudebně pohybová činnost – pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního
díla, choreografie / KP, KŘP, KK.
Poslechová činnost – hudební dílo a jeho autor. Vývojová období: baroko, klasicismus,
romantismus, hudba 20. století, impresionismus, expresionismus. Interpretace znějící hudby. J.
S. Bach, W. A. Mozart, L. van Beethoven, P. I. Čajkovskij, L. Janáček.
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9. ročník
Vokální činnost – vokální projev, reflexe vokálního projevu, intonování melodií / KU, KO.
Instrumentální činnost – doprovod pro hudebně dramatické projevy, poznatky z hudební teorie /
KŘP, KP.
Hudebně pohybová činnost – pohybové reakce na hudbu, orientace v prostoru / KP, KK, KŘP.
Poslechová činnost – hudební styly a žánry ( jazz, blues, rock, pop, folklór, hudební divadlo a
film) / KSP, KO, KK.
2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
 orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě
individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje
 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
 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
 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
 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
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Ročník 6.
Školní výstupy






Žák správně nasadí tón, správně
dýchá. Odhadne správnou
hlasitost zpěvu, správně rozliší
mluvený projev od pěveckého.
Předvede hru na jednoduché
Orfeovy nástroje při produkci
jednotlivých rytmických motivů.
Předvede jednoduché taneční
kroky. Rozezná dvoudobý a
třídobý takt.
Rozpozná délku, sílu, barvu a
výšku tónu. Rozezná dur a moll
akord. Rozliší jednotlivé formy.
Vysvětlí výrazové prostředky (
melodii, rytmus, tempo, dynamiku
.. ). Zapíše tóny do notové osnovy.

Učivo


Vokální činnost / pěvecký
projev. Hlasová hygiena.



Instrumentální činnost / hra na
hudební nástroje Orfeova
instrumentáře.
Hudebně pohybová činnost /
pohybový doprovod znějící
hudby. Taktování.
Poslechová činnost / kvalita
tónu. Vztahy mezi tóny.
Struktura hudebního díla.
Hudební styly a žánry (kantáta,
melodram, opera, opereta .. )
Hodnoty not, stupnice s křížky,
intervaly. B. Smetana – České
tance, A. Dvořák – Slovanské
tance, Z. Fibich – Vodník, B.
Martinů – Otvírání studánek,
B. Smetana – Prodaná nevěsta.




Průřezová témata




OSV – kreativita, poznávání lidí,
mezilidské vztahy, komunikace,
kooperace a kompetice

OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy


KU



KŘP



KP, KŘP



KSP, KO, KK,
KU

Poznámky



Hra – co cítím já,
co cítíš ty.
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Ročník 7.
Školní výstupy







Žák předvede techniku vokálního
zpěvu ( brumendo ). Použije větší
hlasový rozsah, rozezná rytmus
při vokálním projevu.
Použije hudební nástroje
k reprodukci hudebních motivů,
ověřuje a upevňuje poznatky
z hudební teorie.
Pomocí gest, mimiky, řeči těla
znázorní hudbu. Taktuje složitější
rytmické útvary.
Rozezná hudebně výrazové
prostředky, melodii, rytmus,
tempo, dynamiku, tečkovaný
rytmus, stupnice s „b“. Určí
akordy, melodii vzestupnou a
sestupnou. Porovnává jednotlivé
skladby autorů a jejich život.

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy



Vokální činnost / vokální
projev. Slovní a hudební
rytmus.



KU



Instrumentální činnost /
hudební nástroje.



KŘP



Hudebně pohybová činnost /
pohybové vyjádření hudby.
Pohybový doprovod.
Poslechová činnost / orientace
v hudebním prostoru. Vztahy
mezi tóny. Hudební dílo a jeho
autor. B. Smetana – Vltava, A.
Dvořák – Z Nového světa.
Vývojová období: starověk,
středověk, antika, renesance.



KP, KŘP



KSP, KO, KK





VEG - Evropa a svět nás zajímá
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Poznámky



Soutěž v lidových
písních.
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Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo



Žák si rozšiřuje hlasový rozsah,
reprodukuje notový záznam,
převede melodii z nezpěvné do
zpěvné.





Předvede hru na hudební nástroje
při produkci hudebních motivů.
Vyjádří své hudební představy
pomocí hudebních nástrojů.
Použije hudební nástroje
k doprovodu pěveckých projevů.
Vyjádří hudbu pomocí gest,
mimiky, „ řeči těla „ hudbu
ztvární vlastní choreografií.



Poslouchané kriticky zhodnotí,
rozliší a zařadí skladby
jednotlivých období. Slovně
zhodnotí hudbu (jaká je a proč).









Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Vokální činnost / pěvecký
projev. Orientace v notovém
záznamu. Rozvoj hudebního
sluchu a hudební
představivosti.
Instrumentální činnost /
hudební nástroje. Hudební a
nehudební představy.
Instrumentální doprovody.



KU, KŘP



KP

Hudebně pohybová činnost /
pohybové vyjádření hudby
v návaznosti na sémantiku
hudebního díla. Choreografie.
Poslechová činnost / hudební
dílo a jeho autor. Vývojová
období – baroko, klasicismus,
romantismus, hudba 20. století
(impresionismus,
expresionismus). Interpretace
znějící hudby. J. S. Bach, W.
A. Mozart, L: van Beethoven,
P. I. Čajkovskij, L. Janáček.



KP, KŘP, KK



KSP, KO, KK



MuV - kulturní diference
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Poznámky



Odpoledne písní
jiných národů a
etnik.
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Ročník 9.
Školní výstupy








Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Žák sestaví vlastní vokální projev,
upraví hlasovou nedostatečnost
(transpozice melodie, využití jiné
hudební činnosti). Hledá nápravu
hlasové nedostatečnosti.
Improvizuje v dur a moll tóninách.
Samostatně vytvoří doprovody,
upevní a ověří si své poznatky
pomocí hry na hudební nástroje.



Vokální činnost / vokální
projev, reflexe vokálního
projevu, intonování melodií.



KU, KO





KŘP, KP

Rozezná a znázorní tempové a
dynamické změny, reprodukuje
pohyby prováděné při tanci nebo
pohybových hrách.
Rozpozná funkci stylů a žánrů
k životu jedince ve společnosti,
kulturním tradicím a zvykům.



Instrumentální činnost /
doprovod pro hudebně
dramatické projevy. Poznatky
z hudební teorie.
Hudebně pohybová činnost /
pohybové reakce na hudbu.
Orientace v prostoru.



KP,/KK, KŘP



KSP, KO,/KK



Poslechová činnost / hudební
styly a žánry (jazz, blues, rock,
pop, folklór, hudební divadlo a
film).



MeV - práce v realizačním týmu
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Poznámky



Příprava relace do
školního rozhlasu,
Vánoce, Den dětí,
konec školního
roku.

5.7.2. Výtvarná výchova
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím
výtvarných činností a postupně se rozvíjejícího výtvarného myšlení. Toto poznávání směřuje
jednak k tomu, aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění, jeho jazyku a významům, aby se
učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého života a
společnosti, jednak je zaměřeno na kultivaci schopností žáků vnímat citlivě svět kolem sebe,
prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty a ty chránit. Tím se žákům umožňuje, aby si
v činnostech prakticky osvojovali potřebné výtvarné dovednosti a techniky, aby rozvíjeli svou
přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, fantazii, prostorovou představivost, smysl
pro originalitu a vlastní výraz. Tím vším výtvarná výchova napomáhá utvářet kreativní stránku
osobnosti žáka.
Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování a
podněcovat jejich zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. Učitel by měl volit různé, i
náročnější techniky, které vyžadují určité znalosti a zručnost (např. malířské, kreslířské, grafické
techniky, počítačovou grafiku apod.) a zaujmout je náměty vyžadujícími přemýšlení a
uvažování, které odpovídá jejich rozumovým schopnostem.

1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
1) Obsahové vymezení
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
- vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
- seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
- učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
- učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání,
cítění, poznávání
2) Časové vymezení
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje v 1. – 3. ročníku 1 hodina týdně
ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně.
3) Organizační vymezení
Žáci pracují ve třídě s využíváním různých forem práce, s využitím dostupných vyučovacích
pomůcek.
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Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení





vést žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů
vést žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
motivovat žáky k využívání poznatků v dalších předmětech
podněcovat žáky k zaujímání a vyjadřování svých postojů k vizuálně obraznému vyjádření

Kompetence k řešení problémů
vést žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
podněcovat žáky k přemýšlení nad různorodostmi interpretací téhož obrazného vyjádření a
k zaujímání postojů k nim
 motivovat žáky k využívání získaných poznání při vlastní tvorbě



Kompetence komunikativní




motivovat žáky k zapojení do diskuse, respektovat názory jiných
pojmenovávat výtvarné prvky, porovnávat je, umět ocenit výtvarné vyjádření díla
vést žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti

Kompetence sociální a personální




vést žáky k tvořivé práci ve skupině
vést žáky k vzájemné pomoci
podněcovat žáky k respektování různorodosti téhož výtvarného vyjádření

Kompetence pracovní




motivovat žáky k samostatnému využívání výtvarných technik
vést žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel
vést žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi

Kompetence občanské



naučit žáky chápat a respektovat estetické požadavky na životní prostředí
pomoci žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům

Předmětem prolínají tato průřezová témata
OSV - sebepoznání a sebepojetí
- kreativita
MeV - tvorba mediálního sdělení
MuV - kulturní diference
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
1. stupeň
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 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
 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
 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí
vhodné prostředky
 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je
na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie
a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
 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
 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
 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)
 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil
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Ročník 1. – 3.
Školní výstupy
















uvědoměle zachází s některými prostředky a
materiály
organizuje svou vlastní výtvarnou práci
ovládá základní výtvarné techniky
přiřazuje barvy a tvary k daným předmětům na
základě vlastních zkušeností
dokáže rozlišit, pojmenovat a vhodně vybrat
prvky obrazového vyjádření
uvědomuje si odlišnost prvků na základě
vlastních představ
pozná práci některých dětských ilustrátorů
na základě svých zkušeností porovnává různé
interpretace
učí se hovořit o výtvarném díle
tvoří na ploše i v prostoru
uplatňuje dle svých schopností různé tvary a
jejich kombinace
zapojuje podle svých představ a cítění různé
smysly, volí vhodné prostředky
vytváří samostatně obrazná vyjádření
porovnává své vyjádření s prací ostatních dětí
komunikuje o výtvarných vyjádřeních, která sám
vytvořil nebo vybral či upravil

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Rozvíjení smyslové citlivosti
 barva a kontrastní uspořádání objektů do
celku, textury, míchání barev
 prvky vizuálně obrazného vyjádření
 reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly
 smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření – film, televize, ilustrace





OSV – sebepoznání a
sebepojetí
OSV – kreativita
PRV

Uplatňování subjektivity
 prostředky pro vyjádření emocí, nálad,
zkušeností
 malba, kresba, modelování
 typy vizuálně obrazných vyjádření –
maňásek, animovaný film, aktivní práce
s ilustrací
 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením –
hledisko statické, dynamické, rozvoj fantazie
Ověřování komunikačních účinků
 osobní postoj v komunikaci
 komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – komunikace ve skupině se
spolužáky
 proměny komunikačního obsahu



M



MeV – tvorba mediálního
sdělení
ČJ
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Poznámky


náročnost práce bude
postupně od prvního
ročníku úměrně
zvyšována dle věku žáků
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Ročník 4. – 5.
Školní výstupy





dokáže pojmenovat výtvarné prvky své vlastní
tvorby (světlo, kontrast, proporce)
vyjádří linii i barevnou plochu
volně tvoří na základě vizuálních i jiných
smyslových vjemů
používá různé výtvarné techniky k vyjádření
reality, k výtvarnému ztvárnění přírody, struktury
věcí na základě vlastního uvážení




dokáže uspořádat výtvarné prvky v prostoru
seznámí se s různými výtvarnými ztvárněními,
porovnává je sám, příp. s pomocí učitele,
inspiruje se jimi pro vlastní tvorbu



při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření využívá
vlastní zkušenosti a tvoří tak, aby výsledky
tvorby měly vliv na jeho blízké sociální vrstvy
výtvarně ztvárňuje realitu, nové věci, pocity
kombinací různých prostředků



Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
 uspořádání objektů do celků
 reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly (na základě
podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových)
 smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření (umělecká výtvarná tvorba,
fotografie, plakáty, tiskoviny, film, televize)
Uplatňování subjektivity
 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
fantazie (malba, kresba, pohyb těla)
 typy vizuálně obrazných vyjádření (comics,
fotografie, hračky, volná malba)
Ověřování komunikačních účinků
 proměny komunikačního obsahu
 komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření
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Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy



OSV – sebepoznání a
sebepojetí
OSV - kreativita





PŘ
VL
M



MeV – tvorba mediálního
sdělení
MuV – kulturní diference



Poznámky

2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výtvarná výchova navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět VV na I. stupni. V 6. a 9.
ročníku jsou vyučovány dvě hodiny týdně, v 7. a 8. ročníku se vyučuje jedna hodina týdně.
Obsahem VV je:podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
1)
2)
3)
4)

porozumění základních pojmů ve výtvarné výchově
seznámení se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
naučit se užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky
naučit se chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení
 žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných
problémů
 učitel vede žáky k aktivnímu obraznému vyjádření
 žáci využívají poznatky v různých výtvarných činnostech
 žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření
Kompetence k řešení problémů
 učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
 žáci samostatně vybírají a kombinují výtvarné prostředky k dosažení výtvarného vyjádření
 žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
 žáci se zapojují do diskuse a učí se respektovat názory druhých
 učitel rozšiřuje a obohacuje žákům slovní zásobu o odborné termíny umělecké a výtvarné
oblasti
Kompetence sociální a personální





žáci umí tvořivě pracovat ve skupině, spolupracují s ostatními
žáci respektují různorodost vizuálně obrazového vyjádření a možnost alternativního přístupu
žáci si sami umí rozvrhnout práci, umí uplatnit a obhájit svůj názor
učitel vysvětluje, motivuje a pomáhá žákům s výtvarným ztvárněním

Kompetence pracovní





žáci užívají samostatně vizuálně obrazové techniky
žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla
učitel učí žáky pracovat s různými materiály a výtvarnými prostředky
učitel vede žáky k využívání získaných návyků a znalostí v další praxi

Kompetence občanské
 žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí
 učitel pomáhá žákům pochopit výtvarné dílo a vytvořit si k tomuto správný postoj
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Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Každá výtvarná tvořivost žáka vychází z jeho osobních prožitků zrakových, sluchových a
citových. Žák obhajuje své originální pojetí při řešení výtvarného úkolu.
 rozvoj schopnosti poznávání
 kreativita
 poznávání lidí
 mezilidské vztahy
Výchova demokratického občana (VDO)
Hodnocení a posuzování výsledků tvořivé činnosti vede žáky k tomu, aby uměli vyslechnout
názory druhých, aby je uměli přijmout a aby uměli zformulovat a přednést svůj názor.Výstava
výtvarných prací žáků vede ke konfrontování a hledání kladného a záporného ve vlastní práci i
v práci ostatních.
 občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
Ve výtvarné výchově se uplatňuje VEG při výtvarném ztvárňování témat týkajících se přírody
(oblíbené zvíře, rajská zahrada, můj přítel strom, ze života rostlin, čtyři roční doby, do hlubin
Země atd.).
 Evropa a svět nás zajímá
 objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova ( MuV)
Při hodinách výtvarné výchovy poznávají žáci výtvarná díla jednotlivých historických epoch a
představitelů různých výtvarných směrů v českém i světovém výtvarném umění. Poznávají
rozdíly v úrovni děl, vzájemná ovlivňování, vliv světového umění na české a přínos českého
umění světovému.
 kulturní diference
 etnický původ
Environmentální výchova (EV)
Příroda je velmi bohatý zdroj inspirací pro výtvarné vyjadřování žáků všech věkových kategorií
a promítá se do mnoha témat (výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti).
- vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
MeV se uplatňuje při prezentaci školní výstavy žákovských výtvarných prací.
- práce v realizačním týmu
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
Očekávané výstupy
Žák
 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
 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
 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
 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu
 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových
soudů
 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci
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Ročník 6.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy



na základě vnímání a poznávání skutečnosti
zrakem, hmatem) nakreslí tvary a barevně
znázorní pozorované přírodní objekty



celek, detail, struktury



OSV - rozvoj schopnosti
poznávání




KU, KKO, KO
PŘ



na základě zrakových a sluchových prožitků a
zkušeností znázorní neobvyklé, dramatické
přírodní procesy



barevné řešení plochy, míchání
barev, dynamičnost



OSV - kreativita




KŘP, KU, KKO
PŘ



vnímá a analyzuje základní znaky oblých a
hranatých předmětů; vytvoří lineární kompozici
jednotlivých objektů, lineární a barevnou
kompozici skupiny předmětů, vnímá a uspořádá
prostor s přírodními a umělými objekty
na základě osobních prožitků vytvoří výtvarnou
podobu prožitku, nakreslí lidskou figuru
z představy, podle skutečnosti
nakreslí lidskou hlavu podle předlohy
vytvoří prostorovou práci s figurálním námětem
žák rozpozná díla malířská, sochařská,
architektonická



perspektiva, vyjádření prostoru
– kontrast, popředí, pozadí
linie, šrafování, stínování,
kolorování




KU
M

VDO – občanská
společnost a škola
MuV – etnický původ



KU, KŘP, KO,
KP
M

MeV – práce
v realizačním týmu














řazení, rytmus
kolorovaná kresba, malba,
frotáž, monotyp, tisk
z papírové metrice
portrét, postava
výtvarné umění
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KU, KKO, KO,
KŘP
PŘ, VKZ, VKO

Poznámky


nástěnky,
výstavky
dětských prací,
encyklopedie
malířů, časopisy,
Internet



návštěva galerie
v městské
knihovně

příprava výstavy na
Hornické slavnosti
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Ročník 7.
Školní výstupy


Učivo

na základě vnímání a pozorování zajímavých
předmětů, přístrojů a mechanismů vytvoří
lineární podobu pozorovaného objektu a skupiny
předmětů – náměty zpracuje jednodušší
grafickou technikou (monotyp, tisk z koláže,
monotyp)
vytvoří prostorovou práci s použitím tvarové,
barevné a funkční nadsázky
na základě kresby podle modelu nakreslí stojící
postavu, postavu v pohybu, lidskou hlavu, kde
vyjádří odlišnosti tvarů obličeje
svých osobních prožitků a představ využije při
tvorbě práce vyjadřující vztahy dvou až tří
postav, postavy mají vztah k ději i prostředí



 na základě kresby podle modelu vytvoří
prostorovou práci s figurativním námětem –
zjednodušení, stylizace
 pozná hlavní architektonické znaky doby
románské, gotické, renesanční, seznámí se s díly
minulých i současných umělců







výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti






prostorový objekt (práce
z papíru, dřeva, plastu nebo
textilu)



tematická kresba, malba,
pastel, kolorovaná kresba

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

EV – vztah člověka k
prostředí
VEG - Evropa a svět nás
zajímá




Poznámky

KO, KKO, KU,  nástěnky, výstavky
KŘP, KP, KSP
žákovských prací,
D, PŘ, VKZ,
Internet – galerie
VKO
umělců,
encyklopedie
 návštěva výstavy
v městské knihovně




OSV - mezilidské vztahy,
komunikace
VDO - občanská
společnost a škola

loutka, indiánská maska
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VEG - objevujeme
Evropu a svět
MuV - kulturní diference

 příprava výstavy na
Hornické slavnosti
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Ročník 8.
Školní výstupy









Učivo

žák vytvoří obraz životního prostředí, ve kterém
žije, výtvarně vyjadřuje své stanovisko, jak ho
člověk ovlivňuje a naopak, barevnými plochami
a různými tvary vytváří obrazový celek







tvarová nadsázka a stylizace,
barevná nadsázka
písmo

žák se seznámí s architekturou místa a na
základě pozorované skutečnosti nakreslí přední
a zadní pohled domu, půdorys domu
podle modelu nakreslí dopravní prostředek –
auto, motocykl, vlak, autobus, obojživelné auto,
podle fantasie – vesmírný koráb
podle modelu nakreslí sedící postavu – dodržuje
proporční zákonitosti, modeluje postavu světlem
a stínem, podle modelu nakreslí lidskou hlavu –
tvar, proporce, výraz, mimika
prostorovou prací vytvoří svoji představu o
architektuře, dopravních prostředcích
současnosti a budoucnosti
seznámí se s díly minulých i současných umělců



kresba, frotáž, otisky










Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

EV - vztah člověka
k prostředí
VEG - Evropa a svět nás
zajímá




OSV - kreativita



Poznámky



KU, KKO, KŘP  nástěnky, výstavky
PŘ, D
žákovských prací,
Internet – galerie
umělců, šulismus
 encyklopedie,
časopisy
KU, KKO, KO,
KŘP
M, F




KŘP, KU, KSP  návštěva výstavy
D, F, M, PŘ
v městské knihovně

výtvarné vyjadřování a
zobrazování skutečnosti

prostorové práce – spojení
tvarů, barev, písma, struktur
výtvarné umění
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OSV – kreativita,
poznávání lidí



OSV - kreativita



MuV – kulturní diference

 návštěva galerie



KU, KŘP
M, F, D, Z

 příprava výstavy
žákovských prací na
Hornické slavnosti
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Ročník 9.
Školní výstupy


Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

 výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

 OSV - sebepoznání a
sebepojetí

 KU, KŘP
 PŘ

různými technikami realizuje vlastní představu o
vnitřních pochodech lidského těla a duševních
stavech (cesta labyrintem mého těla, barevné
myšlenky, nálady, sny)
 na základě své představivosti a svých znalostí
vytvoří barevnou podobu naší planety
 linií zobrazí cesty a dráhy komet, meteoritů,
vesmírných plavidel
 vytvoří reliéfní podobu povrchu planety



kresba, malba, grafika, koláž,
body-art
kombinování výtvarných
technik
frotáž, tisk



OSV - kreativita




KU, KŘP, KKO
PŘ









KO, KŘP, KP
Z, D
KU, KŘP, KO
Z, D

 vytvoří konstrukci technických vymožeností a
robotů, mobily
 písmo – různými technikami a výtvarnými
prostředky napíše text, jmenovku, vizitku
 seznámí se ze základných principů a znaky baroka,
rokoka, secese a výtvarných směrů 20. století






KU, KŘP KKO
Z, D



počítačová grafika
prostorové práce – tvarování
papíru, kašírování, modurit,
sádra
prostorové práce – tvarová a
barevná nadsázka, stylizace
počítačová grafika

VEG – objevujeme
Evropu a svět
MeV - práce v
realizačním týmu



výtvarné umění






KP, KSP
F, D, Z

kresbou zachytí linie čar lidské dlaně,
parafrázuje libovolnou technikou, vytváří otisky
rukou – pero, sádra, tempera
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MuV - kulturní diference

Poznámky
 nástěnky, výstavky
žákovských prací,
encyklopedie,
časopisy,
obrazové tabule






mapy, video,
Internet
návštěva výstavy,
galerie

výstava
žákovských prací
na Hornických
slavnostech

5.8. Člověk a zdraví
5.8.1. Výchova ke zdraví
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Výchova ke zdraví (VKZ) přináší základní poznání o
člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit
zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně zodpovědný.
Uplatňuje komplexní pohled na širokou problematiku zdraví, proto do svého vzdělávacího
obsahu integruje prvky z oblasti medicíny, psychologie, sociologie, etiky a ekologie.
Zdraví člověka je zde chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je
utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování,
kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví
základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost,
stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního
vzdělávání.
Žáci si postupně upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky,
rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení
v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a
společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní
činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat
se ve prospěch zdraví.
Při realizaci Výchovy ke zdraví je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich
aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na II. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na
obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na I. stupni. Přímá návaznost je dále zřejmá se
vzdělávacími obory: Přírodopis, Chemie, Výchova k občanství, Tělesná výchova, Člověk a svět
práce. V 6., 7. a 8. ročníku je vyučována 1 hodina týdně, v 9. ročníku se předmět nevyučuje.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví je rozpracován do jednotlivých
ročníků v cyklickém uspořádání. Základní tematické okruhy se v každém ročníku opakují,
vzájemně si nejsou nadřazeny, jejich obsahová náplň je vždy širší a hlubší adekvátně věku a
potřebám žáků.
Přehled tematických okruhů učiva v jednotlivých ročnících:
6. ročník

7. ročník

8. ročník

1. Co víme o zdraví

1. Cesta ke zdraví

1. Zaostřeno na zdraví

2. Já a moji blízcí

2. Zdraví a životní prostředí

2. Zdraví a nemoc

3. Jak pečovat o zdraví

3. Řekni mi, co jíš

3. Výživa jako součást životního stylu

4. Můj pracovní den

4. Jak přežít pubertu

4. Reprodukční zdraví a sexuální
dospívání
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5. Zdraví na talíři

5. Pohled do zrcadla a mezilidské
vztahy

5. Jak si lépe porozumět

6. Dospívání – období velkých
proměn

6. Rizika závislostí

6. Volby pro zdraví život

7. Riskovat se nevyplácí

7. Bezpečně doma, ve škole i ve
volném čase

7. Dospělost = odpovědnost
8. Podpora zdraví vkladem do
budoucnosti

8. Nenechat si ubližovat

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
Učitel uplatňuje netradiční formy a metody výuky, aktivizuje žáky tak, aby prakticky využívali
své znalosti a zkušenosti, zařazuje aktuální informace, motivuje žáky, aby se zajímali o
problematiku zdraví. Učitel vede žáky k uplatňování získaných poznatků ve vlastním životě.
Diskutuje s žáky o preventivních strategiích, vede je k celoživotní potřebě pečovat o zdraví své i
chránit zdraví ostatních.
Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Učitel zadává problémy a úkoly k řešení celé třídě, skupině nebo samostatně. Předkládá žákům
otázky a úlohy vybízející k samostatnému uvažování o problému, hledání souvislostí mezi
způsobem života a zdravím. Umožňuje žákům využívat vlastní zkušenosti a prezentovat své
názory. Učitel organizuje výuku tak, aby se žáci naučili samostatně vyhledávat informace a
dokázali posuzovat jejich kvalitu.
Kompetence komunikativní (KK)
Učitel vyžaduje souvislé odpovědi na zadané otázky, používání odborné terminologie a vede
žáky ke kvalitnímu písemnému zpracování vybraných témat. Organizuje besedy s odborníky,
diskuse v rámci třídy, ročníku, školy. Ve třídě vytváří podmínky pro vzájemnou výměnu názorů
žáků na problémy související se zdravím. Učitel s žáky společně organizují akce zaměřené
k podpoře zdraví pro rodiče i veřejnost.
Kompetence sociální a personální (KSP)
Učitel koordinuje práci žáků ve skupinách, pozitivně hodnotí týmovou spolupráci, podněcuje
zájem všech žáků o problematiku zdraví a způsoby jeho ochrany. Podporuje pozitivní sociální
klima ve třídě, vhodnými technikami posiluje sebedůvěru a rozvíjí osobnost každého žáka.
Pomocí metod aktivního sociálního učení umožňuje žákům osvojit si dovednosti potřebné pro
rozhodování se z hlediska různých sociálních rolí.
Kompetence občanské (KO)
Učitel zdůrazňuje rovnost lidí, potřebu jejich vzájemné spolupráce, ohleduplnost k osobám
handicapovaným, ke starším a nemocným lidem. Zdůvodňuje důležitost vzájemné lidské
pomoci při mimořádných událostech. Zdůrazňuje význam ochrany organismu před negativními
vlivy okolí, poukazuje na legislativu, která chrání bezpečí dětí i dospělých. Vede žáky
k pohotovému jednání v situacích náhlého ohrožení zdraví, modelově zkouší různé krizové
situace.
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Kompetence pracovní (KP)
Učitel důsledně dbá na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při všech aktivitách,
praktickými výukovými metodami umožňuje žákům propojovat poznatky z oblasti zdraví
s praktickými činnostmi ve škole. Vede žáky k přesvědčení, že zdraví a zdatnost člověka jsou
důležitými faktory při výběru povolání.

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Specifické je propojení založené na formativním působení v rovině osobnostního, sociálního a
mravního rozvoje. Žákovi pomáhá rozvíjet dovednosti potřebné pro život. Klíčová jsou témata
týkající se psychohygieny (regulace zátěží, stresů, krizových situací), mezilidských vztahů,
řešení problémů, rozhodovacích dovedností, komunikace, prevence společensky nežádoucích
jevů a negativních způsobů chování.
 rozvoj schopnosti poznávání
 sebepoznání a sebepojetí
 seberegulace a sebeorganizace
 psychohygiena
 kreativita
 poznávání lidí
 mezilidské vztahy
 komunikace
 kooperace a kompetice
 řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického občana (VDO)
Učitel má vybavit žáky základní úrovní občanské gramotnosti. Její získání má umožnit žákovi
konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým,
ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností. Vede k asertivnímu jednání a ke
schopnosti kompromisu, k otevřenému a aktivnímu postoji v životě.
 občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
Učitel orientuje žáky v globálních problémech souvisejících se zdravím, obohacuje pohledy
žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených o možnosti volby
v evropské a mezinárodní dimenzi.
 Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova (MuV)
Učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin,
uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i
schopnosti druhých. Učitel napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou,
reflektovat vlastní sociokulturní zázemí.
 lidské vztahy
 multikulturalita
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Environmentální výchova (EV)
V tomto vzdělávacím oboru se téma dotýká problematiky vlivu prostředí na vlastní zdraví i na
zdraví ostatních lidí. Učitel přispívá k chápání vnímání života jako nejvyšší hodnoty a k utváření
zdravého životního stylu.
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
 vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
V souvislosti s předmětem VKZ přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do
mediální komunikace, učí využívat potenciál médií jako zdroje informací i naplnění volného
času a dále ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu.
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 fungování a vliv médií ve společnosti
 tvorba mediálního sdělení
 práce v realizačním týmu

205

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
Očekávané výstupy

žák
 respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací
a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině,
komunitě)
 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního
a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí)
z hlediska prospěšnosti zdraví
 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede
posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny
i v nejbližším okolí
 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se zdravotním problémem a
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
 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
 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím
 optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví
 v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost
za bezpečné sexuální chování
 dává 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
 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
 projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
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Ročník 6.
Školní výstupy

Učivo





uvede příklady pozitivních a
negativních vlivů na člověka, na jeho
zdraví a způsob života



popíše základní funkce rodiny, zná
rozdělení rolí v rodině, rozlišuje
příbuzenské vztahy
 respektuje pravidla soužití mezi
vrstevníky, uvede příklady pravého
kamarádství
 k opačnému pohlaví se chová
kultivovaně







rozpozná příznaky běžných nemocí,
o zdravotních potížích komunikuje s
lékařem
pojmenuje cesty přenosu
nejčastějších infekčních chorob,
prakticky uplatňuje způsoby ochrany
poskytne základní péči při nemoci
v rodině, uplatňuje důležité zásady
při podávání léků
označí nebezpečná místa ve svém
okolí, zdroje možných úrazů v bytě
vhodně reaguje na situaci úrazu,
umí přivolat záchrannou službu

uplatňuje pravidla osobní hygieny
v denním režimu, uvede zásady
prevence zubního kazu
 popíše, jak pečovat o hygienu

Průřezová témata

CO VÍME O ZDRAVÍ?
zdraví, zdravý způsob života, faktory
 EV - lidské aktivity a
ovlivňující zdravotní stav
problémy životního
 příklady negativních vlivů, vliv životního
prostředí
prostředí
JÁ A MOJI BLÍZCÍ
 můj domov, moje rodina
 OSV - sebepoznání a
 sebepoznávání a sebepojetí
sebepojetí


naše třída, vzájemné poznávání ve
skupině, pravidla v soužití

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy



KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., CH, PŘ, TV




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., VKO

 OSV- poznávání lidí




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., VKO

 OSV - mezilidské
vztahy



moje vztahy k druhým lidem




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., VKO



JAK PEČOVAT O ZDRAVÍ
běžné nemoci a jejich příznaky
 OSV - rozvoj schopnosti 
poznávání


KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ



infekční nemoci, cesty přenosu, ochrana




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ




KU, KŘP, KK, KSP, KP
VKZ 7., 8., PŘ, CH






KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.
KU, KŘP, KK, KSP, KP
VKZ 7., 8.




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ



KU, KŘP, KK, KSP, KP



péče při nemoci v rodině, užívání a
ukládání léků



jak se chránit před úrazem



zásady první pomoci, domácí lékárnička



osobní hygiena



hygiena odívání

 OSV - řešení problémů
a rozhod. dovednosti
MŮJ PRACOVNÍ DEN
 OSV - seberegulace a
sebeorganizace
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Poznámky



beseda
„Infekční
choroby“



simulace v
terénu

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program


oděvních součástí
sestaví vlastní týdenní (denní)
režim, zařazuje do něj činnosti
vhodné z hlediska zdraví



rozlišuje mezi zdravými a méně
zdravými potravinami, projevuje
ochotu uplatňovat zásady zdravého
stravovacího a pitného režimu
 orientuje se v potravinářských
výrobcích
 přiměřeně se chová u rodinného
stolu, ve školní jídelně, restauraci


režim dne školáka, volný čas a podpora
 OSV - psychohygiena
zdraví, pohybové činnosti v denním
režimu
ZDRAVÍ NA TALÍŘI
 zásady zdravé výživy, denní stravovací a  MeV - kritické čtení a
pitný režim
vnímání mediálních
sdělení




potraviny rostlinného a živočišného
původu, nápoje
 zásady společenského chování u stolu

 OSV - komunikace

DOSPÍVÁNÍ – OBDOBÍ VELKÝCH PROMĚN
rozdíly v pohlaví mezi mužem a ženou,
 OSV - sebepoznání a
změny v období dospívání, hygiena
sebepojetí

popíše změny probíhající v období
dospívání (tělesné, fyziologické,
citové)



uvede zdravotní rizika spojená
s kouřením, alkoholem, drogami,
používá způsoby odmítání
návykových látek v modelových
situacích
 pojmenuje cesty přenosu viru HIV,
způsoby ochrany





AIDS





NENECHAT SI UBLÍŽIT
bezpečné chování při různých činnostech  OSV - mezilidské
vztahy



projevy násilí – agresivita, šikanování



týrání a zneužívání dětí, přivolání pomoci  OSV - poznávání lidí



linky důvěry, krizová centra



projevuje bezpečné způsoby
chování v sociálním kontaktu
s vrstevníky
 uplatňuje ochotu respektovat
svobodu druhého dítěte
 projevuje účelné způsoby chování
v simulovaných situacích osobního i
cizího ohrožení
 umí komunikovat se službami
poskytujícími anonymní
poradenskou pomoc

RISKOVAT SE NEVYPLÁCÍ
zneužívání návykových látek, škodlivé
 MeV - kritické čtení a
účinky na zdraví
vnímání mediálních
sdělení

 MeV - fungování a vliv
médií ve společnosti
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VKZ 7., 8., ČSP
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., TV




KU, KŘP, KK, KSP, KP
VKZ 7., 8., PŘ, CH






KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ, CH
KU, KŘP, KK, KSP, KP
VKZ 7., 8., ČSP




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ, CH, TV




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.






KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., VKO



exkurze
„Potraviny“
 stolování v
praxi



videoprogram
„AIDS“

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program

Ročník 7.
Školní výstupy

Učivo





popíše nároky rodiny na zdravé
bydlení, navrhne zásady bezpečného
provozu v bytě
 vyjmenuje zásady ochrany zdraví
při práci v domácnosti


uvede příklady pozitivních a
negativních vlivů životního prostředí
na zdraví člověka
 chrání se před škodlivými vlivy
vnějšího prostředí
 popíše hygienické zásady nakládání
s odpady z domácnosti, způsoby
likvidace odpadů


orientuje se ve specifických
potřebách výživy v období
dospívání, zhodnotí rozpory
v současném způsobu stravování se
zásadami zdravé výživy
 sestaví jídelníček pro rodinné
stravování podle zásad zdravé výživy


vysvětlí problémy související s
pubertou
 orientuje se v rozdílech sexuálního
chování jednotlivců (homosexuální,
bisexuální vztahy)
 uvede argumenty pro odložení
sexuálního života do doby plné
zralosti, používá kulturní slovník
v souvislosti se sexualitou

Průřezová témata

CESTA KE ZDRAVÍ
zdravé bydlení, hygienické požadavky na
bydlení



zásady ochrany zdraví při činnostech v
domácnosti
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 vliv životního prostředí na zdravotní stav  EV- lidské aktivity a
člověka
problémy životního
prostředí
 ovzduší, hlučnost, sluneční záření




provoz domácnosti a životní prostředí,
domácí ekologie

 EV - vztah člověka
k prostředí

ŘEKNI MI, CO JÍŠ
stravovací a pitný režim, nabídka a
 MeV - kritické čtení a
propagace potravinářských výrobků
vnímání mediálních
sdělení



sestavování jídelníčku a výživová
 OSV - kreativita
doporučení
JAK PŘEŽÍT PUBERTU
 puberta, mezigenerační konflikty
 OSV - sebepoznání a
sebepojetí
 sexuální orientace


předčasná sexuální zkušenost a její rizika
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy



KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., CH




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., CH




KU, KŘP, KK, KSP, KO
VKZ 7., 8., PŘ, CH






KU, KŘP, KK, KSP, KO
VKZ 7., 8., PŘ, CH
KU, KŘP, KK, KSP, KO
VKZ 7., 8., PŘ, CH




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ, CH




KU, KŘP, KK, KSP, KP
VKZ 7., 8., PŘ, CH, ČSP






KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ, VKO

 OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika


KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ

Poznámky



domácí
ekologie v
praxi



beseda
„Sexualita“
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rozpoznává své emoce, uvědomuje
si vhodnost (nevhodnost) své reakce
 používá pro sdělování vhodné
prostředky verbální i neverbální
komunikace
 dodržuje zásady společenského
chování


uvede důvody, proč je výhodné
nekouřit, nepít alkohol, nezneužívat
návykové látky
 uplatňuje přesvědčivou argumentaci
vůči vrstevníkům v souvislosti
s odmítáním návykových látek
 používá způsoby kompenzace
jednostranného pracovního zatížení
(sezení u PC)



uplatňuje pravidla bezpečnosti
v podmínkách silničního provozu

předchází úrazům při aktivitách ve
volném čase
 využívá relaxační techniky
k překonání únavy a regeneraci
organismu

POHLED DO ZRCADLA A MEZILIDSKÉ VZTAHY
sebepoznávání, cvičení sebekontroly a
 OSV - sebepoznání a
sebeovládání
sebepojetí
 komunikace verbální a neverbální
 OSV -komunikace







KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.



společenské chování, chování na
veřejnosti
RIZIKA ZÁVISLOSTÍ
 negativní účinky kouření, alkoholu a
návykových látek




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., ČSP




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ, CH



způsoby odmítnutí návykových látek




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ



počítač a zdraví




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., TV




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., TV






KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., TV
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ, TV

 OSV - řešení problémů
a rozhodov. dovednosti

BEZPEČNĚ DOMA, VE ŠKOLE I VE VOLNÉM ČASE
pravidla bezpečného chování v silničním  OSV - řešení problémů
provozu
a rozhodovací
dovednosti
 zásady ochrany zdraví při sportovních
činnostech a ve volném čase
 posilování duševní odolnosti, relaxační
techniky
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relaxační
techniky
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Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo





Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

ZAOSTŘENO NA ZDRAVÍ
zdravý způsob života, biorytmy, aktivní
 OSV - psychohygiena
odpočinek




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ

 OSV - seberegulace a
sebeorganizace




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., TV

prezentace programu podpory zdraví
 MeV - tvorba
formou školního časopisu, rozhlasových
mediálního sdělení
relací, nástěnek apod.
ZDRAVÍ A NEMOC
 každodenní péče o zdraví, nemoci,
 OSV - rozvoj schopnosti
ochrana před nemocemi
poznávání




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ



systém preventivní lékařské péče




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ



systém lékařské péče




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., VKO

vysvětlí přímé souvislosti mezi
složením stravy, způsobem
stravování a rozvojem civilizačních
chorob
 chápe rizika spojená s poruchami
příjmu potravy, uvede, kde vyhledat
odbornou pomoc
 posoudí přednosti a nedostatky
některých alternativních výživových
směrů



VÝŽIVA JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU
výživa a civilizační nemoci
 OSV - seberegulace a
sebeorganizace




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ





vysvětlí vztah mezi tělesným a
duševním zdravím, objasní význam
biorytmů v životě člověka
 uvede zásady pro sestavení
osobního pohybového režimu a snaží
se o jeho optimální naplnění
 prezentuje dílčí informace o
možnostech podpory zdraví ve
školních médiích


rozlišuje mezi běžnými, infekčními
a civilizačními chorobami a aktivně
se proti nim brání
 vysvětlí princip posílení
obranyschopnosti organismu
očkováním
 popíše systém poskytování lékařské
péče


uvede zdravotní rizika
nechráněného pohlavního styku,
vysvětlí rizika střídání partnerů



pohybový režim, stanovení osobních cílů
a kroků k jejich dosažení





vztah k jídlu, poruchy příjmu potravy
(anorexie, bulimie)




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ



alternativní směry ve výživě,
 EV- vztah člověka
vegetariánství, makrobiotika, biopotraviny
k prostředí




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ

REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ A SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ
základní principy odpovědného
sexuálního chování
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KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ

Poznámky



články do
školního
časopisu



kontrola
očkovacího
průkazu



beseda
„Vegetariánství
“

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program


zdůvodní preventivní opatření boje
proti šíření HIV, orientuje se v léčbě
AIDS
 vyjádří vlastní názor k pořadům
v médiích, které ukazují lásku a
rodičovství ve zkreslené podobě
 orientuje se v právní problematice
sexuálního zneužívání dítěte



AIDS



předčasná sexuální zkušenost a její rizika



projevuje v kolektivu vrstevníků a
na veřejnosti zdravotně vhodné a
ohleduplné chování, používá
v jednání prvky asertivity
 dodržuje pravidla práce v týmu,
nabídne pomoc v případě potřeby





orientuje se v trestně právní
problematice návykových látek
 popíše manipulativní vliv sekt na
dospívající
 objasní problémy, které mohou
vzejít z příležitostného zneužívání
drog
 navrhne, jak mohou dospívající
zajímavým a hodnotným způsobem
trávit volný čas







DOSPĚLOST = ODPOVĚDNOST
kamarádství, přátelství, láska
 OSV - mezilidské
vztahy



rizika při volbě partnera



těhotenství, odpovědné rodičovství

vysvětlí rozdíly mezi přátelstvím,
zamilovaností, náhodnou známostí a
rozvinutou láskou
 uvede rizika spojená s neuváženou
volbou životního partnera
 prokáže základní znalosti o průběhu
těhotenství, porodu, uvede rizika
související s předčasným ukončením
těhotenství
 uvede potřeby narozeného dítěte,
vysvětlí roli matky a otce při péči o
dítě a při jeho výchově





 VEG - Evropa a svět nás
zajímá




vznik a vývoj závislostí



KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ

 MeV- interpretace vztahu  KU, KŘP, KK, KSP
mediálních sdělení a
 VKZ 7., 8.
reality
sexualita a zákon, sexuální deviace
 VDO - občan, občanská
 KU, KŘP, KK, KSP
společnost a stát
 VKZ 7., 8., VKO
JAK SI LÉPE POROZUMĚT
komunikace s vrstevníky, pomáhající a
 OSV - mezilidské
 KU, KŘP, KK, KSP
prosociální chování
vztahy
 VKZ 7., 8.
 OSV – kooperace a
kompetice
VOLBY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
návykové látky a zákon
 VDO - občan, občanská
společnost a stát
působení sekt
 MuV - multikulturalita






kooperace v různých situacích




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.








KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ, CH, VKO
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., VKO
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ, CH

smysluplná náplň volného času, pozitivní  OSV - hodnoty, postoje, 
životní cíle a hodnoty
praktická etika


základní péče o novorozence a kojence,
role matky a otce
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 MuV – lidské vztahy



videoukázky
z pořadů v TV



beseda
„Těhotenství a
porod“

KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., TV




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.






KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., PŘ

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program




vysvětlí význam náhradní rodinné
péče o děti

posoudí různé způsoby chování lidí
z hlediska odpovědnosti za vlastní
zdraví i zdraví druhých
 uvede, jak je třeba se zachovat při
ohrožení mimořádnou událostí,
vysvětlí postup při evakuaci
 samostatně ovládá základní postupy
první pomoci
 diskutuje o problémech podpory
zdraví, argumentuje ve prospěch
zdraví, aktivně se účastní programů
podporujících zdraví



náhradní rodinná péče



PODPORA ZDRAVÍ VKLADEM DO BUDOUCNOSTI
celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci  OSV - poznávání lidí



 EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

ohrožení v důsledku mimořádných
událostí, evakuace



poskytování první pomoci



podpora zdraví v komunitě

 MeV – tvorba
mediálních sdělení
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KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., VKO




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8., VKO



nácvik
evakuace






KU, KŘP, KK, KSP, KP
VKZ 7., 8., PŘ
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.



nácvik ve třídě
i v terénu

5.8.2. Tělesná výchova
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Tělesná výchova (TV) směřuje na jedné straně k poznání
vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních
pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání
postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je
schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové
činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti
a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu
života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův
prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu
jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které
předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování
zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení
- v povinné Tělesné výchově, případně ve Zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí
Tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby
preventivně využívána v hodinách pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním
oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy (ZdrTV) žákům
III. (příp. II.) zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu
povinné Tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu
dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato nabídka vychází ze situace v moderní
společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v dětském věku
četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního
a vhodně zaměřeného pohybu, z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách,
z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových
situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky
lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší
množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve
Zdravotní Tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a
rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování
zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační
techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků.

1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
1) Obsahové vymezení
Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické okruhy:
1. činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně
zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, pohyblivosti, koordinace
pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech
2. činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky,
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly,základy atletiky, základy
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sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové
činnosti
3. činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady
jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a
posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech
2) Časové vymezení
Tělesná výchova je realizována v 1. – 5. ročníku 2 hodiny týdně.
3) Organizační vymezení
Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo
v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v
hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé
metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení
vést žáky k osvojení si základního tělocvičného názvosloví
motivovat žáky k různým druhům sportů, cvikům a alternativním metodám rozvoje
fyzického i psychického zdraví
 umožnit žákům orientaci v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích



Kompetence k řešení problémů
vést žáky k získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví
prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
 podněcovat žáky k využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví
v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní
podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících
s preventivní ochranou zdraví


Kompetence komunikativní
vést žáky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
motivovat žáky při organizaci jednoduchých pohybových soutěží, činností a jejich variant,
k užívání základních povelů
 vést žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytvářet příležitosti pro
relevantní



Kompetence sociální a personální
vést žáky k chápání zdatnosti, dobrého fyzického zhledu i duševní pohody jako významného
předpokladu pro uplatnění se ve společnosti
 motivovat žáky k jednání v duchu fair play
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Kompetence občanské



vést žáky k aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví
podněcovat žáky k ohleduplnosti a taktu při hodnocení cvičení

Kompetence pracovní




vést žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných v TV v zájmu vlastního rozvoje
vést žáky k bezpečnému a účinnému používání sportovního náčiní
podněcovat žáky k dodržování vymezených pravidel her a soutěží

Předmětem prolínají tato průřezová témata
OSV - seberegulace a sebeorganizace
- mezilidské vztahy
- kooperace a kompetice

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
 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
 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole
i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
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Ročník 1. – 3.
Školní výstupy


























zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění
cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
rozumí smluveným povelům, znamením, gestům a správně na ně
reaguje
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových
činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
je schopen soutěžit v družstvu
umí se dohodnout na spolupráci, jednoduché taktice družstva a
dodržovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a pro družstvo
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje
zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu
jednoduché tance
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech
a soutěžích
umí přihrávky jednoruč a obouruč, dribling
zná taktiku hodu míčkem
zná princip štafetového běhu
zná nízký start
uběhne 50 m
zná taktiku běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové
vztahy

Činnosti ovlivňující zdraví
 příprava organismu, zdravotně zaměřené
činnosti





OSV – seberegulace a sebeorganizace
OSV – mezilidské vztahy
OSV – kooperace a kompetice



cvičení během dne, rytmické a kondiční
formy



TV chvilky se prolínají všemi
vyučovacími hodinami



bezpečnost při sportování

Činnosti podporující pohybové učení
 tělocvičné pojmy – komunikace v TV

 zásady jednání a chování
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností
 jednoduché tanečky, základy estetického
pohybu
 míčové a sportovní hry


základy atletiky – běh, skok, hod míčkem,
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly, pohyblivosti a koordinace pohybu
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s překážkami
nacvičí skok do dálky
nacvičí správnou techniku skoku z místa
umí šplhat na tyči
zvládne cvičení na žíněnce – kotoul, stoj na lopatkách apod.
umí jednoduchá cvičení na žebřinách
umí skákat přes švihadlo
provádí cvičení na lavičkách
zvládne techniku jednoho plaveckého stylu



základy gymnastiky – cvičení na nářadí a
s náčiním, průpravná cvičení a úpoly



základní plavecká výuka

Ročník 4. – 5.
Školní výstupy

















zná význam sportování pro zdraví
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
zařazuje do pohybového režimu korektní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění
cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení
úrovně své zdatnosti
dbá na správné dýchání
uplatňuje zásady pohybové hygieny
dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na
hřišti, v přírodě, ve vodě
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
zná a užívá základní tělocvičné pojmy
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje
adekvátně reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci
jedná v duchu fair – play
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech a soutěžích

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
 význam pohybu pro zdraví
 příprava organismu



zdravotně zaměřené činnosti



hygiena při TV

 bezpečnost při pohybových činnostech
Činnosti podporující pohybové učení
 tělocvičné pojmy – komunikace v TV
 organizace TV



zásady jednání a chování
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Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy




OSV – seberegulace a sebeorganizace
OSV – mezilidské vztahy
OSV – kooperace a kompetice



TV chvilky se prolínají všemi
vyučovacími hodinami
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respektuje zdravotní handicap
dovede získat informace o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně
své zdatnosti
dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon a porovnat ho
s předchozími výsledky
umí přihrávky jednoruč a obouruč, dribling
rozlišuje míč na basketbal a volejbal
učí se ovládat hru basketbalových míčem
nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje přehazovanou
zná pravidla přehazované a řídí se jimi
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva
a dodržovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a družstvo
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně
na ně reaguje
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového běhu
uběhne 400 m a 800 m
zná taktiku při běhu – k metě, rychlostního běhu, při běhu
terénem s překážkami
sprintuje 60 m
umí skákat do dálky
nacvičí správnou techniku skoku z místa
umí šplhat na tyči
zvládne cvičení na žíněnce – kotouly vpřed, vzad
provádí přitahování do výše čela na hrazdě
provádí cvičení na švédské bedně, umí správnou techniku
odrazu z můstku, výskok do kleku a dřepu
zdokonaluje se ve cvičení s plnými míči
přejde kladinku bez dopomoci
zvládá pohyb v terénu, překonává přírodní překážky
chová se v souladu s pravidly ochrany přírody



zdroje informací o pohybových činnostech



měření a posuzování pohybových dovedností

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
 základy sportovních her – míčové hry a pohybové hry



základy atletiky – běh, skok do dálky, hod míčkem,
rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly a koordinace pohybu



základy gymnastiky



turistika a pobyt v přírodě
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2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Tělesná výchova na II. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na
předmět Tělesná výchova na I. stupni.
V 6. – 9. ročníku jsou vyučovány dvě hodiny týdně, většinou odděleně skupiny chlapců a dívek.
Specifikou výuky TV na naší škole jsou vyučovací „dvouhodinovky“ s upravenou stavbou.
Především v jarních a podzimních měsících a za příhodných klimatických podmínek je obsah
TV uskutečňován mimo budovu školy (hřiště, příroda). V zimním období je pak využívána
sportovní hala s dostatečným materiálním vybavením. V sedmém ročníku je navíc v zimních
měsících blokově zařazen týdenní kurz lyžování. V případě příznivých sněhových podmínek je
realizován „Zimní sportovní den“ v místním lyžařském areálu (Dubičné) s výukou lyžování a
snowboardingu doplněný o výuku bruslení na rybníku.
V TV je zřejmá přímá návaznost se vzdělávacími obory: Výchova ke zdraví, Přírodopis a
Výchova k občanství.
Vyučovací předmět Tělesná výchova směřuje k tomu, aby žáci postupně dokázali sami pečovat
o své zdraví a tělesnou stavbu, rozvíjeli své pohybové schopnosti a dovednosti, dovedli se
orientovat v základních pravidlech sportovních her i historii sportu. Důraz je kladen hlavně na
správné držení těla a harmonický rozvoj všech schopností i dovedností v závislosti na fyzickém
a psychickém vývoji. Vzdělávací obsah je zpracován souhrnně pro 6. – 9. ročník. Má tyto
tematické okruhy:
1. činnosti ovlivňující zdraví
2. činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností a dovedností
3. činnosti podporující pohybové učení
Základní tematické okruhy se v každém ročníku opakují, jsou cyklicky uspořádány a jejich
obsahová náplň je vždy náročnější adekvátně věku a potřebám žáků.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
Učitel nabízí žákovi řadu aktivačních metod a informačních zdrojů, s jejichž pomocí jim přiblíží
problematiku rozvoje osobnosti po fyzické i psychické stránce. Tyto metody vedou k poznání
vhodnosti zdravého způsobu života ve spojení s přiměřenou fyzickou aktivitou. Prohlubuje u
žáků zájem o sportovní aktivity, které je možno dále rozvíjet ve sportovních kroužcích či
oddílech.
Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Žáci jsou vedeni k porovnávání odborných názorů na sport, jejich hodnocení. Učitel vyžaduje
orientaci v základních pravidlech sportovních odvětví, schopnost samostatně připravit a
rozhodovat různé sportovní soutěže. Umožňuje žákům využívat vlastní zkušenosti, volit vhodné
způsoby řešení, samostatně řešit problémy.
Kompetence komunikativní (KK)
Učitel dbá, aby žáci formulovali a vyjadřovali své myšlenky logicky, výstižně, rozuměli běžně
užívaným gestům, zvukům, reagovali na ně, znali názvosloví TV. Žáci jsou vedeni
k formulování správných názorů na péči o své tělo, tělesná cvičení a pohyb vůbec.
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Kompetence sociální a personální (KSP)
Učitel pro žáky vytváří dostatek situací k tomu, aby poznali potřebu vzájemného respektování
se, pomoci sobě i druhým, naplnění duchu fair-play. U žáků cíleně odbourává pocit nadřazenosti
či podřazenosti, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu. Podporuje u žáků sebedůvěru
a samostatný rozvoj tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence občanské (KO)
Učitel zdůrazňuje potřebu tělesné zdatnosti, znalostí a praktických dovedností při poskytování
pomoci v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Vede žáky k respektování a oceňování
našich sportovních tradic a podporuje zapojení žáků do sportovních aktivit.
Kompetence pracovní (KP)
Učitel podporuje žáky, aby své znalosti, zkušenosti, pohybové schopnosti a dovednosti využili
v oblastech v zájmu vlastního rozvoje a v přípravě na budoucnost činili správná rozhodnutí o
dalším vzdělávání a profesním zaměření. Při sportovních aktivitách vždy zdůrazňuje hledisko
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí jako celku.

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Učitel vede žáky k porozumění sobě samému a k druhým, rozvíjí základní dovednosti dobré
komunikace a k tomu příslušné vědomosti. Utváří a rozvíjí schopnosti pro spolupráci, týmovou
hru.
 rozvoj schopnosti poznávání
 sebepoznání a sebepojetí
 seberegulace a sebeorganizace
 psychohygiena
 kreativita
 poznávání lidí
 mezilidské vztahy
 komunikace
 kooperace a kompetice
 řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického občana (VDO)
V oblasti postojů a hodnot učí sebeúctě, sebedůvěře, samostatnosti, sebekritice a
disciplinovanosti. Vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu, k aktivnímu postoji
v životě.
 občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)
Toto téma využívá zájmů žáků o sport k hlubšímu pochopení souvislostí evropských kořenů,
olympijských idejí a významu sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi různých
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národů a národností. Učitel prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a
funkcí mezinárodních a nevládních organizací souvisejících s TV a sportem.
 Evropa a svět nás zajímá
 jsme Evropané
Multikulturní výchova (MuV)
Stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat a tolerovat
odlišnosti jiných národnostních skupin. V rámci olympijské myšlenky vede k angažovanosti při
potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu.
 kulturní diference
 lidské vztahy
 multikulturalita
 princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova (EV)
Učitel vede k porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům
lidských činností na prostředí. Ve spojitosti s problémy současného světa ukazuje důležitost
péče o přírodu při organizaci sportu v terénu nebo masových sportovních akcí.
 vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
Vytváří představu o roli médií při a sportovních akcích, rozvíjí citlivost vůči stereotypům
v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení. Pěstuje kritický přístup ke
zpravodajství a reklamě. Přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům
týmu.
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 tvorba mediálního sdělení
 práce v realizačním týmu
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň









ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Očekávané výstupy
žák
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody,
silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Očekávané výstupy
žák
 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Očekávané výstupy
žák
 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin
a časopisů, uživatele internetu
 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu
 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

223

Ročníky 6. - 9.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Sport a jeho význam pro zdraví
 umí změřit srdeční frekvenci a ví, jak využít údaj pro
úpravu pohybové zátěže
 umí si uspořádat svůj pohybový režim, pravidelně se
věnuje některému sportu nebo jiné pohybové aktivitě
 rozumí rozdílům mezi pohybovou činností různých skupin
lidí (chlapci, dívky) a respektuje je
 zvládá různé sociální role v osvojovaných činnostech
 zvládá praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých
situacích (úraz, nevhodné klimatické a ekologické
podmínky)

 význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu
 rozdíly mezi TV dívek a chlapců, mladých a starých, zdravých a
oslabených
 pojmy (terminologie) osvojovaných činností
 význam hodnot srdeční frekvence při TV, praktické využití pro úpravu
zátěže
 zásady bezpečnosti i v málo známém prostředí (hory, les, vodní plochy)
 význam různých rolí ve sportu
 rozdíly mezi rekreačním, výkonnostním a vrcholovým (profesionálním)
sportem v podmínkách, zaměření, tréninku
 základní údržba cvičišť, péče o náčiní a vlastní výstroj a výzbroj
 ošetření vážných a život ohrožujících poranění (i v nestandardních
podmínkách), odsun raněných
 pohybová činnost při různém stupni znečištění ovzduší
 všechny vhodné informace o TV ve zdravém životním stylu a jejich
praktické aplikace
 prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí,
psychohygiena,
poznávání lidí, kooperace
a kompetice

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
Pohybové hry
 chápe význam pohybových her pro navazování a
upevňování mezilidských kontaktů
 snaží se o fair play jednání při hrách, má radost ze hry, ne
z prohry jiného
 umí několik různých her podle daného zaměření a
pohybové aktivity, dovede je zorganizovat a samostatně
řídit
 uvědomuje si, že ne každá hra je vhodná pro určitý věk,
počet hráčů, konkrétní složení hráčů, prostředí atd.
 umí pohybem vyjadřovat nálady, city, myšlenky atd.
 umí využívat pro pohybové hry přírodního prostředí
 zná základní zásady bezpečnosti při pohybových hrách v
různém prostředí








pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce
pohybové hry pro manipulaci s různým náčiním (podle vyspělosti žáků)
pohybové hry pro ovlivňování kondičních a koordinačních předpokladů
pohybové hry pro zdokonalování nových pohybových dovedností
pohybové hry soutěživé a bojové (podle vyspělosti žáků)
pohybové hry pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti (na základě
pohádek, vyprávění, pojmů, pocitů, představ)
 pohybové hry kontaktní (pro prociťování vzájemné energie, blízkosti)
 pohybové hry se specifickým účinkem (vyrovnávacím, relaxačním,
motivačním a jiným)
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Gymnastika
 zná aktivně osvojované pojmy
 zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných
cvicích
 umí cvičit podle slovních pokynů, případně grafického
návodu
 dovede stoj na rukou, přemet stranou, roznožku, skrčku
přes nářadí odpovídající výšky, výmyk a přešvihy ve
vzporu na hrazdě, podmet, dívky základní cvičební prvky
na kladině
 dovede z osvojovaných cviků připravit krátké sestavy a
zacvičit je
 dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj své
zdatnosti a správné držení těla

Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou
 chápe zdravotně pohybové i kulturně estetické funkce
pohybu s rytmickým a hudebním doprovodem
 zná základní druhy cvičení a pohybu s hudbou
 umí rozlišit estetický a neestetický pohyb
 ovládá základní cvičení alespoň se dvěma druhy náčiní
 umí dva až tři tance z osvojovaných skupin
 zvládá základy aerobního cvičení s hudbou

 akrobacie:
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, kreativita
 kotoul letmo, kotoul vzad do zášvihu, stoje na rukou; stoj na
lopatkách, stoj na rukou i s výdrží (samostatně); přemet stranou
(vlevo, vpravo); rovnovážné polohy v postojích; skoky na místě a z
místa (dívky)
 přeskoky:
 skoky odrazem z trampolíny (prosté, s pohyby nohou, s obraty);
roznožka přes kozu (bednu) našíř, nadél i s oddáleným odrazem;
skrčka přes kozu (bednu) našíř, nadél i s oddáleným odrazem
 hrazda po čelo:
 náskok do vzporu – zákmihem seskok, sešin; výmyk (odrazem
jednonož, obounož); přešvihy únožmo ve vzporu; podmet
 kladina (dívky):
 různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty; rovnovážné
polohy; náskoky, seskoky (na vhodnou podložku); klus, poskoky;
jednoduché vazby a sestavy
 hrazda doskočná:
 komíhání ve svisu, výmyk tahem-sešin
 kruhy:
 komíhání ve svisu, svis vznesmo, střemhlav
 šplh:
 na tyči s přírazem, na laně bez přírazu (chlapci)
a rytmickým doprovodem (učivo je určeno především dívkám)
 různé druhy pohybu s rytmickým a hudebním doprovodem (tanec,
 OSV – kreativita,
pohybové skladby a jiné formy cvičení)
seberegulace a
 význam jednotlivých forem pro správné držení těla, estetiku, společenský
sebeorganizace
kontakt, zdatnost, odpočinek
 specifika hygieny a bezpečnosti při osvojovaných formách cvičení s
hudbou
 základy tvorby jednoduchých pohybových skladeb, výběr vhodného
hudebního a rytmického doprovodu
 technika pohybů, kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy
 technika pohybů s náčiním (švihadlo, míč)
 vyjádření dynamiky pohybem, vlastní pohybová improvizace na hudební a
rytmický doprovod
 výběr z lidových, diskotékových, společenských, country a jiných tanců
 aerobik
 pokusy o samostatné pohybové skladby
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Úpoly
 uvědomuje si význam sebeobranných činností a své
možnosti ve střetu s protivníkem
 uvědomuje si následky zneužití bojových činností a chová
se v duchu fair play
 dovede pojmenovat osvojované činnosti
 zvládá základní postoje, úchopy a vyproštění z držení

 význam úpolových sportů pro sebeobranu
 MuV – lidské vztahy,
 základní pojmy osvojovaných činností, názvy úpolových sportů, výstroje a
kulturní diference
vybavení
 OSV - hodnoty, postoje,
 základní filozofie bojových a sebeobranných činností, právní aspekty
praktická etika
využití a zneužití úpolových činností
 zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních
 průpravné úpoly:
 přetahy, přetlaky, úpolové odpory, pády vzad skulením do kolébky,
kotoulem přes rameno, navazování pádů
 střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich
 držení soupeře na zemi, boj o únik z držení na zemi
 další sebeobranné činnosti
 judo, karate aj. - ukázky profesionálů

 chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné
sporty
 umí zorganizovat jednoduchou soutěž, změřit a zapsat
potřebné výkony
 zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů
 zná základní startovní povely
 zvládá základní techniky atletických disciplín

 pojmy:
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 olympijské discipliny, názvy náčiní i neosvojovaných disciplín,
základní pravidla atletických soutěží, rozhodovaní o umístění ve
skocích, hodech atd., základy organizace soutěží, základy techniky a
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti
 běh:
 speciální běžecká cvičení, rychlý běh do 100 m, vytrvalý běh na dráze
i v terénu, štafetová předávka
 skok:
 skok do dálky z optimálního rozběhu, skok do výšky v halových
podmínkách
 hod (vrh):
 hod kriketovým míčkem, vrh koulí a koulařská gymnastika (D do 3
kg, CH do 5 kg)
 překážkový a štafetový běh
 atletický čtyřboj

Atletika

Sportovní hry
 rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy
sportovních her (kolektivní – individuální, brankové,
síťové, pálkovací atd.)
 rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování
při hře
 chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair play
 zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před a po

 význam sportovní her pro rozvoj herních dovedností, herního myšlení,
improvizace
 herní role a funkce (brankař, hráč v poli, kapitán, rozhodčí – časoměřič,
zapisovatel, atd.)
 základní pravidla sportovních her (osvojovaných i jiných), základní
smluvená gesta rozhodčích
 specifika bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách
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utkání
 zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace a
uplatňuje je ve hře
 umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji za pomoci
spoluhráčů, učitele

 příprava a organizace utkání
 úprava různých povrchů hřišť
 volejbal, fotbal, basketbal, házená, florbal, tenis, softbal:
 utkání
 základy herních systémů (postupný, útočný, obranný)
 herní kombinace (útočné, obranné)
 herní činnosti jednotlivce (např. uvolňování hráče, přihrávky, střelba)
 účast na vypsaných soutěžích a turnajích

Turistika a pobyt v přírodě
 uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční a
celoživotní pohybová činnost
 umí převážně samostatně zorganizovat jednoduchou
turistickou akci s pohybovým a poznávacím obsahem
 zvládá přesun a pohyb i v náročnějším terénu se zátěží
 umí jezdit na kole
 zná základní pravidla orientačního běhu, dovede se
orientovat s pomocí buzoly
 zvládá první pomoc při vážnějších úrazech v
improvizovaných podmínkách
 ví, kde je možné se poučit o oblasti turistické akce

 význam turistiky jako celoživotní aktivity pro zdraví, poznávací činnost,
rozvoj specifických dovedností, sociální vztahy atd.
 pojmy spojené s dalšími druhy turistiky (vodní, cyklo)
 zásady přípravy turistické akce
 orientace podle mapy, buzoly a přírodních úkazů
 ochrana porostů, zdrojů pitné vody, značení
 základní pravidla silničního provozu
 základní obrazová a jiná dokumentace (fotografie, nákresy)
 první pomoc při závažných úrazech, transport raněného
 chůze v terénu
 základy orientačního běhu
 jízda na kole, přesun po trase mimo silnici

 EV - vztah člověka
k prostředí
 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Lyžování, snowboarding, bruslení, lední hokej
 zná nejdůležitější pravidla pohybu v zimní krajině a
chování na společných zařízeních – vleky, sjezdovky,
běžecké tratě – a řídí se jimi
 ví, jak se připravit na horskou túru a koho a jak
informovat o zamýšlené cestě
 zvládá ošetření lyžařské, snowboardingové a bruslařské
výzbroje a výstroje
 umí ošetřit běžné úrazy v komplikovaných podmínkách
 zvládá základní pohybové dovednosti na lyžích,
snowboardu a na bruslích
 ví, že se smí pohybovat pouze na dostatečně zamrzlých
plochách

 pojmy související s osvojovanými dovednostmi, výstrojí a výzbrojí pro
lyžování, snowboarding a bruslení
 základní pravidla lyžování, snowboardingu a bruslení
 zásady orientace v zimní krajině
 péče o výstroj a výzbroj
 stravovací a pitný režim
 lyžařský, snowboardingový a bruslařský výcvik
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ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Komunikace v TV, organizace prostoru a pohybových činností
 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele
internetu

 tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, povely, signály, gesta
 organizace prostoru i v nestandardních podmínkách, sportovní výzbroj
a výstroj

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 MeV - kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení,
interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality

Historie a současnost sportu
 chápe myšlenku olympismu, naplňuje ve školních
podmínkách základní olympijské myšlenky
 orientuje se ve světě sportu

 olympismus – olympijská charta
 významné sportovní soutěže a sportovci historie a současnosti

 VEG - Evropa a svět nás
zajímá, jsme Evropané
 MuV - multikulturalita,
princip sociálního smíru a
solidarity

Pravidla osvojovaných pohybových činností, měření výkonů a posuzování pohybových dovedností
 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, je
schopen je vyhodnotit
 zorganizuje samostatně nebo v týmu jednoduché turnaje,
závody či soutěže
 podílí se na zpracování naměřených dat a jejich prezentaci






sportovní taktika
role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
organizace turnajů a závodů
hodnocení sportovních výkonů, zpracování dat
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 OSV – kreativita,
komunikace
 VDO - občan, občanská
společnost a stát
 MeV - tvorba mediálního
sdělení, práce v realizačním
týmu

5.9. Člověk a svět práce
5.9.1. Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede
žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá
k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vychází z konkrétních životních situací, v nichž
žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky
a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším
životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou
protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky.
Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech
tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při
práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité
informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším
profesním zaměření.

1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
1) Obsahové vymezení
Žáci se v tomto předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní
dovednosti a návyk. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i týmu.
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
Práce s drobným materiálem:
 vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastnosti materiálu
 funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů
 jednoduché pracovní postupy a organizace práce
 lidové zvyky, tradice a řemesla
Konstrukční činnosti
 - práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční)
 sestavování modelů
 práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstitelské práce
 základní podmínky pro pěstování rostlin
 péče o nenáročné rostliny
 pěstování ze semen
Příprava pokrmů
 pravidla správného stolování
 příprava tabule pro jednoduché stolování

229

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a
hygieny při práci.
2) Časové vymezení
Člověk a svět práce je realizován v 1. – 5. ročníku 1 hod. týdně.
3) Organizační vymezení
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě a využívají k učení různé
formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových kompetencí

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení
vytvářet u žáků základní pracovní dovednosti a návyky v různých pracovních oblastech
používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
 umožnit žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí


Kompetence k řešení problémů



zadávat úkoly způsobem, který umožňuje promyšlení a volbu různých postupů
rozvíjet u žáků tvořivost, podněcovat je k uplatňování vlastních nápadů

Kompetence komunikativní
rozšiřovat u žáků slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, vést je
k popisu práce
 vést žáky k užívání správné terminologie


Kompetence sociální a personální



vést žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
utvářet podmínky pro práci ve skupině, utvářet podmínky pro společné práce, při kterých se
žáci učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení
kvalitního výsledku

Kompetence občanské




utvářet u žáků pozitivní vztah k práci a vést je k odpovědnosti za kvalitu svých i
společných výsledků práce
umožnit žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

Kompetence pracovní
vést žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání
ochranných pracovních pomůcek
 vést žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
 zohledňovat rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům
v činnostech pomáhat
 vést žáky ke správnému a zodpovědnému zacházení s pracovními pomůckami


Předmětem prolínají tato průřezová témata
OSV – kreativita
230

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
 pracuje podle slovního návodu a předlohy
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu
 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
 pečuje o nenáročné rostliny
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy - 1. období
žák
 připraví tabuli pro jednoduché stolování
 chová se vhodně při stolování
Očekávané výstupy - 2. období
žák
 orientuje se v základním vybavení kuchyně
 připraví samostatně jednoduchý pokrm
 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
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Ročník 1. – 3.
Školní výstupy

















Učivo

mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a
skládá papír
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru a
kartonu

Práce s drobným materiálem
 práce s papírem

třídí při sběru, navléká a aranžuje přírodní
materiál
pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
stříhá a lepí textilii
vyrobí jednoduchý textilní výrobek
modeluje s modelovací hmotou – hněte, válí
vyrobí jednoduchý výrobek
sestavuje stavebnicové prvky
montuje a demontuje stavebnici
pěstuje rostliny ze semen
provádí pozorování, zaznamenává a hodnotí
výsledky pozorování
zvládá základní péči o rostliny
seznámí se základním vybavením kuchyně
připraví tabuli pro jednoduché stolování
umí se vhodně chovat při stolování



práce s přírodními materiály



práce s textilem



práce s modelovací hmotou

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy




OSV – kreativita
M
VV



ČJ

Konstrukční činnosti
 práce s jednoduchou stavebnicí
Pěstitelské práce

Příprava pokrmů
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postupně od prvního
ročníku úměrně
zvyšována dle věku
žáků
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Ročník 4. – 5.
Školní výstupy


























dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, sešívat,
odměřovat
vytváří prostorové konstrukce
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu
seznámí se se základy aranžování
seznámí se při činnosti s různým materiálem
s prvky lidových tradic
zvládne různé druhy stehu – přední, zadní,
ozdobný
vyrobí jednoduchý textilní výrobek
montuje a demontuje stavebnici
dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky
pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu
zná základy péče o pokojové květiny
umí zvolit správné pomůcky, nástroje a nářadí
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a
jiné rostliny
vede pěstitelské pokusy a pozorování
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu
orientuje se v základním vybavení kuchyně
seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů
studené kuchyně
zná pravidla správného stolování a společenského
chování
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy




OSV – kreativita
M
VV

Pěstitelské práce
 základní podmínky pro pěstování rostlin
 pěstování pokojových rostlin



PŘ

Příprava pokrmů
 základní vybavení kuchyně
 výběr a nákup potravin
 jednoduchá úprava stolu, pravidla stolování



ČJ

Práce s drobným materiálem
 práce s papírem a kartonem



práce s přírodními materiály



práce s textilem

Konstrukční činnosti
 práce s plošnými, prostorovými stavebnicemi
 práce s návodem

233

Poznámky

2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Člověk a svět práce na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na
předmět Člověk a svět práce na 1. stupni. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a
svět práce je realizován v 5 tematických okruzích:
1.
2.
3.
4.
5.

Práce s technickými materiály – 6. ročník, 7. ročník chlapci
Pěstitelské práce, chovatelství – 7. ročník dívky
Provoz a údržba domácnosti – 8. ročník
Svět práce – 8. ročník, 9. ročník
Příprava pokrmů - 9. ročník

V každém ročníku je předmět vyučován 1hodinu týdně, možno spojit do dvouhodinovek 1x za
dva týdny.
Vyučovací předmět se realizuje dle možností školy ve specializovaných učebnách (šk. dílna,
učebna PC, šk. kuchyňka) a na školním pozemku.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení (KU)
Učitel rozvíjí u žáků pozitivní vztah k učení, k osvojování dovedností a návyků a jejich
praktickému uplatňování, vede žáky k osvojování odborné terminologie, k vytváření
komplexnějšího pohledu na matematické, přírodní, pracovní a společenské jevy.
Kompetence k řešení problémů (KŘP)
Učitel vede žáky k rozpoznávání různých problémových situací ve škole, k jejich rozboru a
pozitivnímu řešení, k sebekritickému hodnocení vlastního jednání a chování, k zodpovědnosti za
svá rozhodnutí a k zhodnocení výsledků svých činů.
Kompetence komunikativní (KK)
Učitel vede žáky k vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, výstižně a souvisle,
kultivovaně ústně i písemně, prohlubuje komunikativní dovednosti k vytváření plnohodnotného
soužití a spolupráce s ostatními lidmi, vede k naslouchání a respektování názorů druhých, ke
konstruktivní diskuzi.
Kompetence sociální a personální (KSP)
Učitel vede žáky k účinné spolupráci ve skupině, k vytváření příjemné atmosféry v týmu na
základě ohleduplnosti a úcty při jednání s jinými, k poskytování pomoci či požádání o ni.
Podporuje vytváření pozitivní představy žáků o sobě, podporuje jejich sebedůvěru a
samostatnost, dobrým splněním úkolu vede k pocitu sebeuspokojení.
Kompetence občanské (KO)
Učitel vede žáky k zodpovědnému rozhodování v daných situacích, k poskytování pomoci dle
svých schopností v krizových momentech, k odmítání útlaku a hrubého zacházení, k uvědomění
si povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí.
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Kompetence pracovní (KP)
Učitel vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení,
k dodržování vymezených pravidel, k plnění povinností a závazků, k adaptaci na změněné a
nové pracovní podmínky.
Vede k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech. V
zájmu vlastního rozvoje i přípravy na budoucnost prohlubuje přístup žáků k výsledkům pracovní
činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i
z hlediska ochrany zdraví svého i druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a
společenských hodnot. Vede žáky k orientaci v základních aktivitách potřebných k uskutečnění
podnikatelského záměru a k jeho realizaci, k chápání podstaty, cíle a rizika podnikání, rozvíjí
jejich podnikatelské myšlení.

Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 rozvoj schopnosti poznávání
 sebepoznání a sebepojetí
 seberegulace a sebeorganizace
 kreativita
 mezilidské vztahy
 komunikace
 kooperace a kompetice
 řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana (VDO)
 občan, občanská společnost a stát
 občanská společnost a škola
 občan, občanská společnost a stát
 principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Environmentální výchova (EV)
 základní podmínky života
 vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MeV)
 stavba mediálních sdělení
 práce v realizačním týmu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
2. stupeň
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Očekávané výstupy
žák
 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů
a nářadí
 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
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 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Očekávané výstupy
žák
 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Očekávané výstupy
žák
 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se
v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby provádí
drobnou domácí údržbu
 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při
úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
SVĚT PRÁCE
Očekávané výstupy
žák
 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy
 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy
žák
 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

236

Práce s technickými materiály
Ročník 6.
Školní výstupy
 seznámení s řádem učebny,
s bezpečností a hygienou práce

 organizace a bezpečnost práce

 zvládá základní postupy při opracování
dřeva, kovu, plastu, měření, orýsování,
řezání, broušení a vrtání

 vlastnosti materiálu, užití v praxi
(dřevo, kov, plast)

 je schopen načrtnout jednoduchý
náčrtek výrobku

 technické náčrty a výkresy,
technické informace

 zvolí a umí použít vhodné pracovní
nástroje a nářadí

 pracovní postupy – zhotovení
výrobků
 jednoduché pracovní postupy a
operace
 pracovní pomůcky, nářadí a
nástroje pro ruční opracování
 organizace a bezpečnost práce

 zná zásady poskytnutí první pomoci při
úrazu
 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou
kázeň
 je schopen sestrojit jednoduchý
technický výkres a orientovat se v něm

Průřezová témata

Učivo

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

 VDO - občanská společnost a
škola
 EV - vztah člověka
k prostředí
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 VDO - občanská společnost a
škola
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 VDO - občanská společnost a
škola
 OSV - komunikace
 VDO - občanská společnost a
škola

 KU, KP
 VKO, PŘ

 KU, KŘP, KK,
KSP, KP, KO
 PŘ, F, VKO

 výrobky: přívěsek,
krabička

 technické kreslení – rovnoběžné,
pravoúhlé promítání

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 KU, KŘP, KK,
KSP, KP, KO
 PŘ, VKO
 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 F, M
 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 M



 jednoduché pracovní operace a
postupy

 OSV – kreativita, mezilidské
vztahy, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
 OSV - seberegulace a
sebeorganizace
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 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 VKO, F, M
 KU, KŘP, KSP,
KK, KP
 M

 výrobky: brousítko,
jmenovka,
hlavolam, kolík,
háček


 výrobky: plátovaná
podložka
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Práce s technickými materiály
Ročník 7. - chlapci
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 má představu o způsobu výroby železa,
oceli a některých barevných kovů,
polotovarů hutní druhovýroby

 výroba železa, výroba oceli,
těžba a zpracování barevných
kovů

 zvládá základní postupy při opracování
železa a oceli

 pracovní postupy, zhotovení
výrobků

 zná princip výroby a zpracování
plastických hmot vč. jejich vlastností

 umělé hmoty (plasty) – výroba a
vlastnosti, tvarování plastů a
další užití plastů a jejich
recyklace
 organizace a bezpečnost práce

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
 VDO - občanská společnost a
škola

 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 PŘ, VKZ

 technické kreslení – nárys,
půdorys, bokorys, řez a detail

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 jednoduché pracovní operace a
postupy – výrobek
z pozinkovaného plechu –
montáž celého výrobku
z jednotlivých částí

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 M
 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 CH, F

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
při práci i zásady bezpečnosti a ochrany
při práci s nástroji a nářadím, zná
zásady poskytnutí první pomoci
 dokáže porozumět technickému výkresu
a vyrobit podle něj šablonu, kterou
použije při zhotovení výrobku
 dokáže vyrobit jednotlivé části výrobu a
z jednotlivých částí je schopen sestavit
hotový výrobek,
 ovládá postupy opracování
pozinkovaného plechu – orýsování
podle šablony, stříhání, ohýbání,
nýtování

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání
 VDO - občanská společnost a
škola

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 Z, CH
 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 CH, F
 KU, KŘP, KK,
KSP, KO, KP
 CH, F

 výrobek: lopatka
z plechu, škrabka
 exkurze do
klempířské dílny
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Pěstitelské práce, chovatelství
Ročník 7. – dívky
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 ovládá pracovní postupy pěstování
vybraných rostlin – zeleniny, okrasných
rostlin aj.

 základní podmínky pro pěstování
 zelenina, ovocné rostliny
 okrasné, léčivé rostliny, koření

 umí využít květiny pro výzdobu

 aranžování rostlin
 okrasné rostliny

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, kooperace a
kompetice
 EV - základní podmínky
života
 OSV - kreativita

 používá vhodné nářadí, náčiní a zvládne
jejich základní údržbu

 nářadí, náčiní při práci na
školním pozemku

 má znalosti o chovu drobných zvířat,
chápe zásady bezpečného kontaktu
s hospodářskými a domácími zvířaty

 chov drobných zvířat
 etologie hospodářských a
domácích zvířat, kontakt se
zvířaty
 bezpečnost práce, hygiena
 poskytování PP

 dodržuje bezpečnost práce, hygienu,
umí poskytnout první pomoc při úrazu a
poranění

 EV - vztah člověka
k prostředí
 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 PŘ 7.

 praktické práce na
školním pozemku a
v okolí školy

 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 PŘ 7.
 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 ČSP
 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 PŘ 6, 7.

 exkurze „Domácí a
hospodářská
zvířata“

 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 PŘ 8., VKZ
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Provoz a údržba domácnosti
Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo

 seznámí se se základními operacemi
platebního styku
 ovládá jednoduché činnosti v
domácnosti

 domácí rozpočet a finance

 správně zachází s pomůckami a nástroji






 dodržuje bezpečnostní a hygienická
pravidla

Průřezová témata
 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

 provoz a údržba domácnosti
 ruční práce
úklid domácnosti
elektrospotřebiče
první pomoc
odpady a ekologie

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy
 KŘP, KK, KSP
 VKO
 KU, KŘP, KSP,
KO, KP
 VKZ
 KU, KŘP, KO, KP
 VKO, VKZ
 KŘP, KO, KP
 VKO, VKZ

Poznámky
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Svět práce
Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

 orientuje se v možnostech absolventa
ZŠ
 posoudí své možnosti při budoucí volbě
povolání
 naučí se různým způsobům rozhodování
a uvědomuje si, že existují rozdílné
styly a typy rozhodování
 využije profesní informace a
poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání
 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

 Česká výchovně vzdělávací
soustava
 Sebepoznání – typologie
osobnosti
 Individuální styly rozhodování

 VDO - občanská společnost a
škola
 OSV - sebepoznání a
sebepojetí
 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 KU, KŘP, KKO,
KO, KP, KSP
 KU, KŘP, KKO,
KO, KP, KSP
 KU, KŘP, KKO,
KO, KP, KSP

 Exkurze SOŠ

 Trh práce – povolání druhy
pracovišť

 VDO - občan, občanská
společnost a stát



 Video SOŠ,SOU

 Znaky povolání – pracovní
prostředky, druhy pracovních
činností, požadavky zdravotní a
kvalifikační

 VDO - občan, občanská
společnost a stát

 prokáže v modelových situacích
schopnost správné volby profesní
orientace

 Volba profesní orientace

 OSV - sebepoznání a
sebepojetí
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KU, KŘP, KKO,
KO, KP, KSP
 VKO
 KU, KŘP, KKO,
KO, KP, KSP

 KU, KŘP, KKO,
KO, KP, KSP
 VKO

 Výstava Vzdělání a
řemeslo

 Vhodné
předpoklady u
konkrétních
povolání (materiály
ÚP)
 Případové studie
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Svět práce
Ročník 9.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

 orientuje se v náplni studijních a
učebních oborů

 Možnosti vzdělávání – náplň
učebních a studijních oborů

 VDO - občan, občanská
společnost a stát

 KU, KŘP, KKO,  Výstava Vzdělání a
KO, KP, KSP
řemeslo

 zná zdroje informací
 ví, co přesně chce zjistit
 je schopen vytvořit svůj osobní akční
plán
 umí zpracovat strukturovaný životopis
ví, jak vyplnit tiskopisy související
s volbou povolání
 je připraven na přijímací pohovor
 zná práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů
 orientuje se v pracovních příležitostech
v obci
 prokáže v modelových situacích
schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce
 orientuje se ve formách podnikání
 ví, co je podnikatelský záměr, má
přehled o podmínkách podnikání

 Informační základna pro volbu
povolání, akční plánování

 OSV - kreativita

 KU, KŘP, KKO,  Návštěva ÚP - beseda
KO, KP, KSP
k volbě povolání

 Životopis, přihlášky na SŠ,
individuální pohovor a přijímací
pohovor u zaměstnavatele

 MeV - stavba mediálních
sdělení

 KU, KŘP, KKO,  Exkurze SOŠ
KO, KP, KSP
 VKO, ČJ

 Zaměstnání – práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů pracovní příležitosti v obci

 VDO - občan, občanská
společnost a stát

 KU, KŘP, KKO,  Informace ÚP o
KO, KP, KSP
aktuálním trhu práce

 Podnikání – nejčastější formy
podnikání, druhy a struktura
organizací, podnikatelský záměr

 VDO - principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování

 KU, KŘP, KKO,  Exkurze – jeden výrobní
KO, KP, KSP
závod (České Budějovice
VKO
– Budvar, JE Temelín )
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Příprava pokrmů
Ročník 9.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

 umí používat kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhovat kuchyňské
spotřebiče
 zvládá přípravu jednoduchých pokrmů,
dodržuje zásady zdravé výživy

 kuchyně, kuchyňský inventář
 kuchyňské spotřebiče

 OSV - seberegulace a
sebeorganizace

 KU, KŘP, KK,
KSP, KP

 praktické práce ve
školní kuchyňce

 potraviny, příprava pokrmů
 zásady zdravé výživy

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

 zná základní principy stolování, obsluhy
a společenského chování u stolu

 úprava stolu, stolování
 společenské chování

 praktické práce ve
školní kuchyňce
 exkurze „Potraviny“
 výstava „Vzdělání a
řemeslo“

 dodržuje bezpečnost práce, hygienu, umí
poskytnout PP při úrazech v kuchyni

 bezpečnost práce, hygiena
 poskytování PP

 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 PŘ 8, VKZ, CH
 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 VKZ
 KU, KŘP, KK,
KSP, KP
 PŘ 8, VKZ
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Poznámky

5.10.

Volitelné předměty

Žáci si volitelné předměty vybírají v 7., 8. a 9. ročníku. Volí si z nabídky, která je v každém
školním roce aktualizována podle počtu žáků, jejich zájmu, personálních, prostorových a
materiálních podmínek školy, možnosti využití PC učebny aj.
Volitelný předmět svou charakteristikou a vyučovacím obsahem navazuje na konkrétní
vzdělávací oblasti nebo obory (viz tabulka) a rozšiřuje je.
Vyučovací obsah si vytváří učitel pro aktuální školní rok sám a předkládá jej ke schválení
vedení školy.
VOLITELNÝ PŘEDMĚT
Informatika
Literárně dramatická výchova
Hrátky s češtinou
Seminář ze zeměpisu
Seminář z českého jazyka
Seminář z matematiky
Konverzace v anglickém jazyce
Seminář z dějepisu
Seminář z přírodopisu
Druhý cizí jazyk (Německý jazyk)
Výtvarné činnosti

5.11.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST nebo OBOR, který
rozšiřuje
IKT
Umění a kultura, ČJ
ĆJ
Z, ČSP
ČJ
M
AJ
D, ČSP
PŘ, ČSP
Jazyk a jazyková komunikace
VV, IKT

Nepovinné předměty

Nabídka nepovinných předmětů je každoročně aktualizována podle stejných kritérií jako u
volitelných předmětů.
Ve všech ročnících (1. - 9.) jsou tradičně realizovány Sportovní hry, které rozšiřují vzdělávací
obor Tělesná výchova převážně v oblasti míčových her (sálová kopaná, volejbal).
Na 1. i 2. stupni je možné zvolit nepovinný předmět Náboženství.

5.11.1.

Náboženství

Vyučovací předmět:

Náboženství – římskokatolické

Charakteristika předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního postoje a
jednání. Umožňuje přístup k biblickému poselství, ke křesťanské tradici, seznamuje
s křesťanským způsobem života a pomáhá při hledání základních lidských hodnot a orientaci
v tomto světě.
Předmět je nepovinný a je nabízen žákům všech ročníků na prvním i druhém stupni. Vyučování
má časovou dotaci jednu hodinu týdně. Římsko-katolické náboženství je vyučováno podle
platných předpisů římskokatolické církve.

Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu zpracovává učitel náboženství podle platných osnov
vydaných Českou biskupskou konferencí v roce 2004 nebo osnov schválených diecézním
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biskupem a podle Kompendia katechismu katolické církve, vydaného Karmelitánským
nakladatelstvím v Kostelním Vydří v roce 2006.

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových
kompetencí
Kompetence k učení
 rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění
 získá komplexnější pohled na úlohu náboženství v historii národa
Kompetence k řešení problémů
 využívá získané vědomosti k vytváření osobního hodnotového systému i v transcendentní
rovině a je schopen své názory obhájit
 vnímá situace v oblasti kulturně-historických památek a kriticky zpracovává informace o
řešení konkrétních problémů
Kompetence komunikativní
 je ohleduplný k názorům druhých, jeho argumenty nejsou ovlivněny předsudky, ale vychází
ze získaných vědomostí, v dialogu se projevuje kultivovaně s vědomím, že před Bohem jsou
si všichni rovni
 orientuje se v biblických textech podle jejich literárních druhů, rozlišuje v náboženské
literatuře mýty od historicky doložených textů
Kompetence sociální a personální
 vnímá svou sounáležitost s druhými na základě generačních, náboženských, kulturních a
národnostních vazeb
 aktivně se podílí na vytváření pozitivních vztahů v rodině a společenstvích (škola i
mimoškolní aktivity) s přihlédnutím ke svým možnostem a limitům
Kompetence občanské
 uvědomuje si, že pro fungování lidské společnosti je nezbytným předpokladem dodržování
práva svobodně projevovat své náboženství nebo víru stejně jako dodržování lidských práv,
jak je uvedeno v „Listině základních lidských práv a svobod“
 respektuje náboženské, kulturní a národnostní odlišnosti jiných národů, se kterými se
v rámci migrace setkává, rozlišuje obsah pojmů imigrace a asimiliace
Kompetence pracovní
 je schopen využívat svých znalostí, vědomostí a schopností k zapojení do pracovního
procesu s vědomím, že hodnota lidské práce není měřitelná pouze výkonem
 poznává, že společnost ve svých podnikatelských záměrech musí s ohledem na lidskou
solidaritu dávat pracovní příležitosti i fyzicky nebo mentálně postiženým lidem
s přihlédnutím k jejich možnostem a limitům
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Předmětem prolínají tato průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Z hlediska osobnostní a sociální výchovy hraje náboženská výchova důležitou roli.
V charakteristice průřezového tématu osobností a sociální výchova se říká: Jejím smyslem je
pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých
vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Tento cíl není možné splnit bez otázek po
smyslu života, jeho naplnění, transcendenci atd.
Náboženská výchova přispívá k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností, schopností:
 učí uvědomovat si sama sebe jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost
 vede k reflexi svého jednání
 napomáhá v hledání smyslu života
 prostřednictvím obřadů a symbolů působí jako harmonizační faktor duševního zdraví
V oblasti postojů a hodnot:
 vychovává k dodržování mravních a etických norem
 pomáhá utvářet osobní identitu
 motivuje k naplňování hodnot tzv. „vyššího principu“
Výchova demokratického občana
Náboženská výchova přispívá k tomu, aby se člověk mohl orientovat ve složitostech,
problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti a aby mohl zachovat a
rozvíjet svou lidskou důstojnost, respekt k druhým s ohledem na zájem celku, s vědomím svých
práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a
demokratických způsobů řešení.
Náboženská výchova přispívá k výchově demokratického občana
V oblasti vědomostí, dovedností, schopností:
 učí zachovávat mravní a etické normy jako předpoklad pro fungování demokratické
společnosti
 vychovává k uvědomování si osobní odpovědnosti za své jednání
 vede k uplatňování ideálů solidarity a lásky k bližnímu
V oblasti postojů a hodnot:
 motivuje k postoji tolerance vůči druhým
 vychovává k uvědomování si hodnoty každého lidského života ve všech jeho fázích
 vede k participaci na životě společnosti v oblasti solidarity a altruismu
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva
a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí, se
dva tisíce let formovaly v křesťanském prostředí.
Náboženská výchova přispívá k rozvoji myšlení v evropských a globálních souvislostech
V oblasti vědomostí, dovedností, schopností:
 prohlubuje vědomosti o souvislostech a kontinuitě dvoutisíciletých křesťanských dějin
Evropy
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 učí kritickému srovnání evropské kultury s kulturami ostatních světadílů
 vede k poznání životních osudů významných křesťanských osobností a iniciuje zájem –
osobní vzory
V oblasti postojů a hodnot:
 pomáhá překonávat předsudky
 kultivuje vztah sekularizované společnosti k náboženským tématům
 podporuje pozitivní postoj k tradičním křesťanským hodnotám
Multikulturní výchova
Náboženská výchova přispívá k tomu, aby multikulturní výchova, která zprostředkovává
poznání vlastního zakotvení a porozumění odlišným kulturám, rozvíjí smysl pro spravedlnost,
solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní
rozmanitosti, a byla zasazena do křesťanského kontextu. Aby si žáci osvojili kompetenci
myšlení a orientaci v křesťanských souvislostech.
Náboženská výchova přispívá v multikulturní výchově
V oblasti vědomostí, dovedností, schopností:
 prohlubuje všeobecné znalosti z oblasti světových náboženství
 učí tolerantnosti k jiným náboženským skupinám a tím také k jiným skupinám etnickým a
kulturním
 umožňuje rozšíření znalosti multikulturní terminologie: církev, řeholní život, misie atd.
V oblasti postojů a hodnot:
 učí vnímat odlišnosti náboženských, etnických a kulturních skupin jako obohacující faktur
 na základě křesťanského učení o lásce k bližnímu pomáhá uvědomovat si neslučitelnost
jakékoliv diskriminace s principy moderní společnosti, vede k angažovanosti v oblasti
lidských práv
Environmentální výchova
Náboženská výchova je předpokladem k porozumění problémům, kterými se zabývá
environmentální výchova. To znamená, že vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti
vztahů člověka a životního prostředí, protože zaměřuje jeho pozornost k otázkám existence
člověka i světa.
Náboženská výchova podporuje environmentální výchovu
V oblasti vědomostí, dovedností, schopností:
 zasazením do kontextu světa stvoření ukazuje přírodu jako jedinečnou a neopakovatelnou a
vede tím ke schopnosti žasnout nad jejím uskupením
 svým eschatologickým učením pomáhá uvědomovat si nadčasové souvislosti mezi jednáním
člověka a stavem životního prostředí
 pomáhá uvědomovat si mravní a etické hranice v oblasti výzkumu a rozvoji věd
V oblasti postojů a hodnot:
 poukazem na nezměrnost stvoření a neopakovatelnost lidství vymezuje předpoklady
k utvoření pravdivé a úplné představy o velikosti lidského bytí
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Mediální výchova
Náboženská výchova se stává mostem mezi prostým osvojením základní mediální gramotnosti,
práce s médii, snahou vybavit žáka schopností orientovat se v medializovaných obsazích a umět
volit odpovídající médium pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes
vzdělávání až po naplnění volného času tím, že přispěje k odlišení virtuálního světa od světa, ve
kterém žijeme.
Náboženská výchova přispívá k mediální výchově:
V oblasti vědomostí, dovedností, schopností:
 naznačuje i jiné rozměry komunikace než mediální
 rozvíjí komunikační schopnosti pro vedení dialogu v pluralitní společnosti s odkazem na
úctu k partnerovi, se kterým je dialog veden
 pomáhá rozvíjet analytický přístup k obsahu mediálních informací a obohacuje jeho prostor
o mravní rozměr
 vede ke schopnosti rozeznávat platnost a význam argumentace veřejného projevu
V oblasti postojů a hodnot:
 rozvíjí citlivost vůči stereotypům, předsudkům a zjednodušujícím úsudkům v mediálních
projevech o náboženských hodnotách
 napomáhá uvědomění si vlastní odpovědnosti za způsob komunikace a vytváří základy pro
pochopení spravedlnosti a mravnosti v mediální komunikaci
 učí formulovat vlastní názor a kriticky hodnotit obsahy mediálních zpráv

248

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Školní vzdělávací program

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
Hodnocení je přirozené pro každou výchovně-vzdělávací činnost. Ovlivňuje osobnostní a
sociální rozvoj žáka.
Školním hodnocením myslíme systematické hodnocení výsledků a procesů učení žáka. Je to
hledisko důležité nejen pro učitele, ale i pro samotného žáka a pro jeho rodiče. Hodnocení žáků
upravuje Vyhláška č.48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky. Pravidla pro hodnocení žáka jsou vytvořena v souladu s očekávanými výstupy
ŠVP.
Principem vzdělávání je i hodnocení a oceňování zaměřené na rozvoj žáka. Účelem je pomoci
žákovi formovat realistickou představu o jeho vzdělávání a vývoji, tím podporovat jeho
osobnostní růst. Učitel vede žáky k tomu, aby si byli vědomi svého myšlení a jednání, vede je
k pochopení toho, co se učí. Aby informace přispívala k zefektivnění výkonu žákovy práce a
plnila motivující úlohu, musí být objektivní. Využívá se pozitivního vyjadřování. Přestože učitel
bere v úvahu výkonové možnosti konkrétního žáka a diferencuje podle toho zadávání úloh,
v každém dalším hodnocení postupně a úměrně zvyšuje náročnost na žáka.
Důraz je kladen na průběžné hodnocení. Žák dostává zpětnou vazbu o svém vývoji, o silných
stránkách a oblastech, v nichž je potřeba se zlepšit.
Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Školního řádu.

6.1. Obecné zásady hodnocení
 Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil,
zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.
 Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je
důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný
problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na
individuální pokrok každého žáka.
 Každému hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli
vzdělávání a k nim náležejících kriterií hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude
vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího
procesu hodnocen.
 Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole. Sebehodnocení žáka je současně
považováno za jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáky naučit.
 Důležitým prvkem procesu učení je práce s chybou. Žák má právo udělat chybu s vědomím
toho, že chybovat je normální, neboť je to nedílná součást procesu každého učení. Chyba a
následná práce s ní je příležitostí ke zlepšení.
 Nedílnou součástí hodnocení je vzájemné hodnocení mezi žáky. Je proto velmi důležité učit
žáky kriticky a objektivně posoudit nejen svůj výkon, ale i výkon druhých.
 Skupinová práce se nehodnotí známkou, ale jednotliví členové skupiny hodnotí sami sebe,
svůj přínos pro skupinu a své zapojení do práce skupiny. Současně by mělo probíhat
vzájemné hodnocení jednotlivých členů skupiny. Známku získává žák od vyučujícího pouze
za individuální výkon.
 Stanovená základní východiska pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou zcela závazná pro
všechny vyučující a musí být všemi vyučujícími dodržována.
 Hodnocení žáků je podrobně rozpracováno v Klasifikačním řádu, v části s názvem Pravidla
pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků školy. Žáci jsou s ním seznámeni vždy
na úvodních hodinách školního roku a rodiče na třídních schůzkách.
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6.2. Způsoby hodnocení a klasifikace žáků
 Pro hodnocení žáků na konci pololetí se používají známky, pouze na žádost rodičů a
doporučení PPP se u žáků s SPU používá hodnocení slovní.
 U průběžného hodnocení může učitel používat různé formy hodnocení: klasifikaci, bodové
hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení žáka.
 Písemné práce musí být rovnoměrně rozloženy v jednotlivých klasifikačních obdobích.

6.3. Kritéria hodnocení






zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáka
schopnost řešit problémové situace
úroveň komunikačních schopností
schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem
míra zodpovědnosti, kterou žák pociťuje

6.4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení žáků



Podklady pro hodnocení učitel získává:
soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na
vyučování
různými formami ověřování vědomostí žáka:
o písemné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičení ...
o ústní zkoušení a mluvený projev
o zpracování referátů a prací k danému tématu
o samostatné aktivity
o modelové a problémové úkoly, kvizy, křížovky, rébusy ...
o výtvarné práce, výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce ...

6.5. Poskytování informací rodičům
 Rodiče žáků prvního stupně dostávají pravidelné informace prostřednictvím notýsků a
žákovských knížek. Na druhém stupni jsou rodiče informováni prostřednictvím žákovských
knížek.
 Rodičovské schůzky jsou svolávány dvakrát ročně. Jejich náplní jsou především informace o
životě třídy, organizační věci, projednání aktuálních záležitostí týkajících se třídy jako
kolektivu. Zde jsou rodiče seznámeni s pravidly pro hodnocení a klasifikaci žáků, se
studijními výsledky a s chováním žáků. Individuální informace o prospěchu a chování jsou
podávány také dvakrát ročně při konzultačních odpoledních.

6.6. Autoevaluace školy
Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a
výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a §12 zákona č.561/2004 Sb. (školský
zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy.
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1. Oblasti autoevaluace
 materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
 průběh vzdělávání
 školní klima, vzájemné vztahy s rodiči a veřejností
 výsledky vzdělávání
 řízení škol a kvalita personální práce
2. Cíle a kritéria autoevaluace
 cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady
pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy
 kritéria autoevaluace jsou aktuálně stanovována pro jednotlivé dílčí cíle na každý školní
rok
3. Nástroje autoevaluace
 analýza dokumentace školy
 SWOT analýza
 rozhovory s učiteli, rodiči
 dotazníky pro rodiče, žáky a učitele
 srovnávací testy a prověrky
 hospitace
4. Časové rozvržení autoevaluačních činností
 Průběžně:
o rozhovory se žáky, učiteli a rodiči
o výstupy z jednání školské rady
o hospitační činnost
o analýza žákovských prací







projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou
hodnocení práce školy za uplynulý školní rok (1. pedagogická rada)
projednání plánu na nový školní rok (1. pedagogická rada)
dotazníky pro žáky a rodiče na klima školy (1x za 3 roky)
sebehodnocení práce učitelů a jejich hodnocení vedením školy (červen)
konkretizace učebních plánů a úvazků pro další školní rok (červen)
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6.7. Příloha
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