Dodatek k ŠVP ZV č. 3
Název ŠVP:

Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2007

Škola:

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

Ředitel školy:

Mgr. Ludvík Mühlstein

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Jana Vašková

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 26. 8. 2013.
Dodatek k ŠVP ZV č. 3 byl projednán a schválen školskou radou dne 27. 8. 2013.

V Rudolfově dne 1. 9. 2013

Mgr. Ludvík Mühlstein
ředitel školy

Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Rudolfov ve znění platných dodatků
od 1. 9. 2013 takto:
1) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů
v 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny.
2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět Německý jazyk (NJ) v 7., 8. a 9.
ročníku v dotaci 2 hodiny týdně.
3) V poznámkách k učebnímu plánu se ruší sdělení: „Další cizí jazyk si mohou zvolit žáci 7. ročníků.“
4) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: „Žáci v 7. ročnících se
budou povinně učit další cizí jazyk - německý jazyk.“
5) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: „Ve školním roce
2013/14 si žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, povinně vyberou Konverzaci
v anglickém jazyce (KAJ) s obsahem učiva upevňování a rozvíjení prvního cizího jazyka (AJ). Povinnost
vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků.“
6) Učební plán se mění takto:
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UČEBNÍ PLÁN – 2. stupeň
Pro skupinu v 8.r., která měla v 7.r. ve
školním roce 2012/2013 volitelný předmět
NJ - změna na povinný další cizí jazyk

Pro skupinu v 8.r., která neměla v 7.r. ve
školním roce 2012/2013 volitelný předmět
NJ - zavedení povinného dalšího cizího
jazyka
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Učební plán pro skupinu žáků, kteří měli ve šk. roce 2012/2013 volitelný předmět NJ
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Učební plán pro skupinu žáků, kteří neměli ve šk. roce 2012/2013 volitelný předmět NJ
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7) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto:

Učební osnovy vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK se mění a doplňují:

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 kladen 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)
2)
3)

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 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.

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.
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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.




Evropa a svět nás zajímá
objevujeme Evropu a svět
jsme Evropané
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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

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
1. stupeň
Očekávané výstupy - 1. období
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
žák
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, reaguje na ně verbálně i neverbálně
 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
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Očekávané výstupy - 2. období
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu, zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
MLUVENÍ
žák
 se zapojí do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se
 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
PSANÍ
žák
 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
 vyplní osobní údaje do formuláře

Učivo
 zvuková a grafická podoba jazyka-fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
 slovní zásoba-žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se
slovníkem
 tematické okruhy-domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy,
bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu,
hodiny), zvířata, příroda, počasí
 mluvnice-základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)
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Ročník 3.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata



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



 MuV - kulturní diference, lidské
vztahy
 OSV - komunikace

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy



KU, KŘP, KK, KSP
ČJ

čísla



M, PRV



ve škole



KU, KŘP, KK, KSP




tvary a velikosti
I can see



M





















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
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




moje rodina
I have got



PRV, ČJ



abeceda



ČJ






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



KU, KŘP, KK, KSP



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



KU, KŘP, KK, KSP

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

 OSV – komunikace, kooperace a
kompetice
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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

Učivo







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



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

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

 OSV - poznávání lidí,
komunikace




KU, KŘP, KK
HV, VV



výukové programy
na PC

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




KU, KŘP, KK, KSP
VKO, HV



výukové programy
na PC

 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí




KU, KK, KSP
VKO



výukové programy
na PC

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




KK
TV



výukové programy
na PC



KU, KŘP, KK

Průřezová témata

 What is this?
Things, Pronouns this, that
Imperative
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naučí se názvy zvířat




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





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





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

 It isn´t a cat. It´s a tiger.
Animals
Sloveso to be
 What colour is it?
Colours
Typical British colours
 A Christmas lesson

 Where is Tom?
Places, Prepositions of place
Articles
 Where are you from?
Countries and nationalities
The UK and the USA
Sloveso to be
 They are my friends
Age, Numbers 1 – 20
Plural

 EV - vztah člověka
k prostředí

 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



How many stamps have
you got?
Collections, Sloveso have got,
Some, any, Numbers 20 - 100
 My pet
 EV - vztah člověka
Pets, pets in Britain, Sloveso
k prostředí
 VEG - Evropa a svět nás
have got, Possessive case
zajímá, jsme Evropané
 Toys
Toys, Let´s
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KK, KSP
PŘ, HV, VV



výukový program
PC




KK
HV, VV



výukové programy
na PC




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

Ročník 5.
Školní výstupy

Učivo



hovoří o tom, jak strávil prázdniny



Hello again!
Holidays



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



What is he doing?
Activities at home
Present tense continuous
What are you doing?
In the playground
Present tense continuous
An English lesson
London, Countries and their
capitals, Negative imperative




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
poznávání, komunikace

What´s the weather like?
Weather and seasons
Weather in Britain
Present tense continuous
Clothes
Clothes and colours
School uniforms
What is there in the flat?
Rooms in flat
There is, there are
Prepositions of place
Living in Britain
What do you do in the morning?
In the mening, Time
Present tense simple
What does Tom do in the
afternoons and in the evenings?
In the afternoon, In the mening,
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Poznámky



KK




KU, KŘP, KK
HV



výukové programy
na PC




KU, KŘP, KK
TV



výukové programy
na PC

 VEG - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme
Evropu a svět
 MuV - kulturní diference
 EV - vztah člověka
k prostředí




KU, KŘP, KK
Z, D, HV, AJ 4



KK



výukové programy
na PC

 MuV - kulturní diference




KK, KO
HV, VV, AJ 4

 VEG - objevujeme Evropu
a svět
 MuV - kulturní diference




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

 VEG - objevujeme Evropu
a svět
 MuV - kulturní diference




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









Present tense simple, Lessons in
Britain
I like apples. I don´t like milk.
Food and drinks, Sloveso to like




KK
VKZ, HV

A am playing football now. I play
football every day.
Days of the week, Adverbs of
frequency
I can swim, but I can´t ski.
 VEG - objevujeme Evropu
a svět
Sloveso can
 MuV - kulturní diference
Sports and games



KU, KŘP, KK



 VEG - objevujeme Evropu
a svět
 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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 OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, komunikace,
kooperace a kompetice



výukové programy
na PC

KŘP, KK



výukové programy
na PC




KŘP, KK
HV



výukové programy
na PC

 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti




KU, KŘP, KK, KSP
VKZ



výukové programy
na PC

 VEG - objevujeme Evropu
a svět



KU, KŘP, KK



KU, KŘP

2. stupeň
Očekávané výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák



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

MLUVENÍ
žák




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

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák



vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

PSANÍ
žák






vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Učivo
 zvuková a grafická podoba jazyka-rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu, slov osvojené slovní zásoby
 slovní zásoba-rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem
 tematické okruhy-domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví,
pocity a nálady, stravovací návyky, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její
problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí
 mluvnice-rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka
(jsou tolerovány elementární chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění
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Ročník 6.
Školní výstupy

Učivo




pojmenuje členy rodiny
seznámí se s britskou královskou rodinou







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











Průřezová témata

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

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

 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

 výukové
programy na
PC




KK
HV, AJ 5

 výukové
programy na
PC

 VEG - objevujeme Evropu a
svět



KU, KK

 olympiáda v AJ
– školní, okr.
kolo (DDM
v ČB)

 OSV – komunikace, řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti




KU, KŘP, KK, KSP
HV, VKZ, AJ 5

 výukové
programy na
PC

Past simple tense (irregular verbs)
Hollywood


Stories
At the doctor´s
Past simple tense
Past continuous tense
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Poznámky





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







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



The children go to school
Time, Food and drinks
English breakfast
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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KK
VKZ, AJ 5

 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

Ročník 7.
Školní výstupy

Učivo



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

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

 What shall we do?
Příslovce – adverbs
Holidays
 There will be a bonfire party
Guy Fawkes Day
Budoucí čas – future tense
 Merry Christmas
Silent Night

KU, KK, KP, KŘP
Z

 olympiáda v AJ



KU, KK, KŘP

 výukové
programy na PC



KU, KK

 projekt House
and furniture

 MuV - kulturní diference




KU, KK, KP, KŘP
Informatika

 VEG - objevujeme Evropu
a svět
 MuV - kulturní diference



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

Složené tvary – some+ thing, body,
where
 Will we live on Mars in 2150?
Future predictions - tvorba
předpovědí
Weather in UK

Poznámky






A visit to Jane
Tázací dovětky – question tags
Samostatná přivlast. zájmena –
possessive pronouns
 How often do you watch TV?

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Průřezová témata
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 výukové
programy na PC



Vyjadřuje nabídku, rozhodnutí či slib,
chápe rozdíl v použití slov both,
either, neither a osvojí si základní
slovní zásobu k tématu ,,Hudba“



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

 Would you like to go with us?
Tvoření nabídek a rozhodnutí –
making offers, sudden decisions
and promises
Both/either/neither
 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…?)

 MuV - lidské vztahy




KU, KK, KSP
HV

 MuV – multikulturalita
 OSV – kreativita,
komunikace





KU, KK, KŘP
D

 MuV - lidské vztahy,
kulturní diference




KU, KK, KŘP
D

 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

 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

Druhy dopravy – types of transport

18

 projekt Clothes

 výroba plakátu
Symbols of our
country

Ročník 8.
Školní výstupy


dokáže několika větami popsat vzhled určité,

vhodně volí určitý typ minulého nebo
předpřítomného času a tvoří věty v těchto
časech



Tvoří podmínkové věty I, používá zástupné
one/ones a dokáže konverzovat na téma
volný čas



Umí použít a vytvořit vztažné věty a umí
popsat jednoduchý vynález.



orientuje se v základních reáliích Londýna, je
schopen se zeptat na cestu
Seznamuje se s národnostními menšinami ve
Velké Británii a jejich odlišným způsobem
života, dokáže používat zvratná zájmena a
vazbu „to be allowed to“





Je schopen se vyjadřovat v budoucím čase,
používá tázací dovětky, je schopen vyprávět
o svých volnočasových aktivitách, zvládne
vyřídit jednoduchý telefonní hovor a vyřídit
jednoduchou zprávu

Učivo
New places, new faces
Používání a tvorba minulých
časů -opakování
Předpřítomný čas
 Out and about
Free time
Podmínkové věty I, zástupné
one/ones
 Great ideas
new technologies
Vztažné věty
Minulý čas průběhový
 London
Vztažné věty-pokračování
 One country, many cultures
Rozdílnost kultur, jazyky

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

 OSV - sebepoznání a
 KU, KK, KŘP, KP, KSP
sebepojetí, kreativita,
 D
poznávání lidí, mezilidské
vztahy, komunikace,
kooperace a kompetice
 OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
komunikace
 MuV - lidské vztahy

 výukové programy
na PC
 obálka časopisu

 KU, KK, KŘP, KP
 VKO, D

 KU, KK, KŘP, KSP
 Z, ČJ






 olympiáda v AJ

KU, KK, KŘP, KP
VKZ, ČSP
KU, KK, KO, KŘP
D, PŘ

 EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, vztah člověka
Zvratná zájmena
k prostředí
Smět, moci (to be allowed to)  VDO - občan, občanská
společnost a stát
 Free time
 MeV - tvorba mediálního  KU, KK, KŘP
sdělení
 D
Tázací dovětky
 MuV - kulturní diference
Vyjadřování budoucích plánů
pomocí přítomného
průběhového času a pomocí
will
Telefonování
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Poznámky

 Video ,,London“



Tvoří podmínkové věty 2. typu, konverzuje n
a téma Jídlo a pití, vnímá rozdíly mezi
americkou a britskou angličtinou



Je seznámen s reáliemi Aljašky, chápe rozdíly
ve využití since a for v předpřítomném čase



Je seznámen s reáliemi Kalifornie, používá
gerundium

 Space camp Florida
Podmínkové věty II
Slovesa se dvěma předměty
Rozdíly mezi AmE a BE
Jídlo a pití
Alaska - the great land
Využití since a for
v předpřítomném čase
Dreamland California
gerundium

 KK, KU, KŘP, KP
 ČJ, M

 MeV - stavba mediálních  KU, KK, KŘP
sdělení
 ČJ
 MeV - stavba mediálních  KU, KK, KŘP
sdělení
 ČJ

Ročník 9.
Školní výstupy



je seznámen s reáliemi a historií New Yorku,
umí tvořit věty v předminulém čase
Používá trpný rod, samostatně vytváří
prezentaci na určené téma



umí převádět přímou řeč na nepřímou,
hovoří o rozdílech mezi tradiční a moderní
Velkou Británií



dokáže diskutovat na téma život teenagera,
posuzuje pozitivní a negativní stránky
dospívání, používá vedlejší věty časové

Učivo
 Welcome to New York
Předminulý čas
 Nebraska – the middle of
nowhere
Trpný rod
 Images of Britain
Tradiční i moderní VB,
předsudky
Nepřímá řeč
 The best years of our lives
Život mladých lidí
Vedlejší věty časové

Průřezová témata
 OSV - sebepoznání a
sebepojetí
 OSV – komunikace,
kooperace a kompetice

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

Poznámky

 KU, KŘP, KP, KSP, KP
 KU, KK, KŘP

 výukové programy
na PC

 KU, KK, KP
 TV

 olympiáda v AJ

 KU, KK, KŘP
 VKZ, D



Je schopen napsat jednoduchou žádost o
zaměstnání včetně CV, konverzuje o
povoláních, ovládá posun časů v nepřímé
řeči



Seznámí se s kulturou a historií původního
obyvatelstva Austrálie, převádí otázky
z přímé do nepřímé řeči



Používá různé formy pro vyjádření
budoucnosti, konverzuje na téma rodiny a
rodinných tradic a odlišností

 Into the world of work
Posun časů v nepřímé řeči
Povolání
Žádost
 Australia
Otázky v nepřímé řeči
Aborigins
 Looking ahead
Vyjadřování budoucnosti
Rodina
Plány do budoucna

 KU, KK, KŘP, KSP
 D

 KU, KK, KŘP, KSP
 ČJ

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

 beseda na téma
,,Nature in
danger“

Učební osnovy vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK se mění a doplňují:

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 7. až 9. ročníku 2 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.

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.
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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

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
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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
Očekávané výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
MLUVENÍ
žák
 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá
v něm požadovanou informaci
PSANÍ
žák
 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času adalších
osvojovaných témat
 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Učivo





zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem
tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo,
oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

25

Ročník 7.
Školní výstupy








žák se umí představit
pozdravit a rozloučit se
hláskovat jméno
ovládá slovní zásobu na téma škola
umí napsat svůj rozvrh
umí vést jednoduchý telef. Rozhovor
vyjmenuje dny v týdnu



umí napsat vánoční a novoroční přání




napsat vyprávění o své rodině
napsat přání k narozeninám



umí si domluvit schůzku
s kamarádem
říci, kolik je hodin
pojmenovat některé nápoje a
potraviny
umí sestavit program na sportovní
den
napsat pozvánku
umí si objednat u stánku s
občerstvením







Učivo


















Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Poznámky



OSV - sebepoznání a
sebepojetí, komunikace



KU, KŘP, KK



mapy, časopisy,
Internet



OSV - seberegulace a
sebeorganizace
psychohygiena



KU, KK



mapy, časopisy,
Internet



MeV - práce v
realizačním týmu



KU, KK, KSP, KO



výukové
programy na PC





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



KK







KK, KO, KSP
PŘ, VKZ



slovníky
návštěva
městské
knihovny
výukové
programy na PC



rod pod. jmen, člen určitý a neurčitý,
osobní zájmena v jed. čísle
mein, dein
číslovky
osobní zájmena v množ. čísle
sein, ihr
časování sloves
věta tázací
množ. číslo pod. jmen
skloňování pod. jmen
sein
zájmeno kein
přivlast. zájmena
číslovky 20-100
časování sloves
časové údaje
slovesa s odluč. a neodluč.
předponami
slovosled ve větě oznamovací





nulový člen
zápor
tykání a vykání



OSV - komunikace




KK, KŘP, KO
TV
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výukové
programy na PC

Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Poznámky



žák umí pojmenovat obchody a zboží
v nich
koupit dárek
domluvit si společný program
s kamarádem
vyjádřit souhlas, nesouhlas
rozumí jednoduchému vyprávění na
téma bydlení, volný čas a povinnosti
umí pojmenovat některá zvířata






sloveso können, müssen
für
slovosled
přivlast. zájmena



OSV - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti




KK, KO
VKO



výukové
programy na PC




vazba es Git
dürfen, mögen





KK, KO



Internet

Vede rozhovor na téma jídelní zvyklosti
dokáže napsat pozvánku na vánoční
oslavu
vyjádřit prosbu a poděkovat
umí pojmenovat některé části lid. Těla
rozumí zprávám na telef. záznamníku
umí říci, kdy má narozeniny
umí se zeptat na cestu
koupit si oblečení
dokáže napsat pohlednici, dopis
rodičům, kamarádům z dovolené





předložky
haben a sein v preteritu
sollen, wollen



VDO - občanská společnost
a škola
VEG - objevujeme Evropu a
svět
VEG - Evropa a svět nás
zajímá



KK, KO, KSP



výukové
programy na PC



správně čte i vyslovuje
letopočty a datum narození
číslovky 100-1000
rozkazovací způsob



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



KK, KO, KU



časopisy,
rodinné
fotografie



KK
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Ročník 9.
Školní výstupy
















Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

rozumí textu na web. stránkách na téma
počasí
je schopen jednoduše popsat cestu,
koupit jízdenku
dovede charakterizovat a popsat sám
sebe i někoho jiného
pojmenuje školní potřeby
popíše svůj pokoj
popíše své pracovní aktivity a svůj denní
program a volný čas
umí si domluvit brigádu
vyplnit formulář
napsat pozdrav z prázdnin
navrhne jednoduchý reklamní spot
napíše krátké vyprávění na téma média a
já
vypráví, co rád čte a na co se dívá v TV




Perfektum
slovosled



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




KŘP, KSP, KU
Z



Audio, slovníky,
výukový
program na PC





předložky
plural
časové údaje



OSV - rozvoj schopnosti
poznávání



KK



časopisy



sollen, wollen
v preteritu
perfektum





KK, KSP, KP



Časopisy, video,
slovníky



KK



Internet

osvojí si slovní zásobu k tématu
Německo
navrhne program školního výletu
umí napsat sms z výletu



Internet, mapy




spojky
zápor nie(mals)




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



předložky



MeV - tvorba mediálního sdělení



opakování



MeV - práce v realizačním týmu
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KO, KP, KSP, KK
Z

Učební osnovy vyučovacího předmětu MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE se doplňují:
Ročník 4.
Školní výstupy

Učivo

 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku



 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel



Průřezová témata

celek, část, řešení a tvorba slovních úloh
z praktického života
čitatel, jmenovatel, zlomková čára, sčítání a
odčítání zlomků



VEG – objevujeme Evropu a svět

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy
 KU, KŘP, KK, KSP, KP
 ČJS, ČSP, VV
 KU, KŘP, KK, KSP, KP
 ČJS

Ročník 5.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

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



desetinná čísla a jejich porovnávání
s využitím názorných obrázků




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

 KU, KŘP, KK, KSP, KP
 ČJS, TV

 porozumí významu znaku
„-„ pro zápis celého záporného čísla a toto
číslo vyznačí na číselné ose



číselná osa, měření teploty, vyjádření
dlužné částky



EV – vztah člověka k prostředí

 KU, KŘP, KK, KSP, KP
 ČJS
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Učební osnovy vyučovacího předmětu ČLOVĚK A JEHO SVĚT se doplňují:
Ročník 3.
Školní výstupy

Učivo

 projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům



 ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek



Průřezová témata


lidé kolem nás - etické zásady





člověk a jeho zdraví

OSV – osobnostní rozvoj, sociální
rozvoj
VEG – Evropa a svět nás zajímá
MuV – kulturní diference, princip
sociálního smíru a solidarity
OSV – sociální rozvoj, morální
rozvoj

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

 KU, KŘP, KK, KSP, KP
 ČJ, TV, VV

Ročník 4.
Školní výstupy

Učivo

 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu a řešení



 vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí
a vyvodí odpovídající závěry pro své chování
jako chodec a cyklista



Průřezová témata

lidé kolem nás – ohleduplnost, předcházení
konfliktům





člověk a jeho zdraví - dopravní výchova



OSV – osobnostní rozvoj, morální
rozvoj
MuV – lidské vztahy
VDO – občanská společnost a
škola
OSV – sociální rozvoj, morální
rozvoj

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

 KU, KŘP, KK, KSP, KP
 ČJ, TV, VV, ČSP

Ročník 5.
Školní výstupy
 odhadne a zkontroluje cenu nákupu a
vrácené peníze, na příkladu ukáže
nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat
a jak vracet dluhy

Učivo


Průřezová témata

lidé kolem nás – rozpočet, bankovní služby,
peníze
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OSV – morální rozvoj
VEG – jsme Evropané
MuV – princip solidarity

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

 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí, v modelové situaci
prokáže schopnost se účinně chránit



rozmanitost přírody - rizika v přírodě a
ochrana před nimi






 rozpozná život ohrožující zranění



člověk a jeho zdraví - ošetření zranění,
první pomoc, tísňové volání
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EV – lidské aktivity a problémy ŽP
OSV – morální rozvoj
MuV – princip sociálního smíru a
solidarity
MeV – fungování a vliv médií ve
společnosti
OSV – morální rozvoj, sociální
rozvoj

 KU, KŘP, KK, KSP, KP
 ČJ, IKT, VV, ČSP




KU, KŘP, KK, KSP, KP
ČJ, TV

Učební osnovy vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ se mění a doplňují:
Ročník 6.
Školní výstupy

Učivo

 zná práva a povinnosti žáků

 Naše škola

 rozlišuje přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi,
rovnost a nerovnost
 rozlišuje vhodně a nevhodně využitý volný čas
(protidrogová prevence)

 Lidská setkání
 Denní rytmus,
volný čas

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede
 Hospodaření
hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů, hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti
a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi
 chápe polem vlasti a vlastenectví, ví, kdo a co nás ve  Naše vlast
světě proslavilo, zná státní svátky a významné dny
 zná historii své obce, významné rodáky, kulturní
tradice, přírodní objekty

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

Průřezová témata
 VDO – občanská společnost a
škola
 OSV – hodnoty, postoje,
praktická etika
 MeV – fungování a vliv médií ve
společnosti

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP

 OSV – rozvoj schopnosti
poznávání

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 M

 VEG – jsme Evropané

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 Z

 Naše obec, region,  VDO – občan, občanská
kraj
společnost a stát

Poznámky

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 ČJ, VKZ

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 Z

 Beseda ,,Kouření
a drogy“

 Exkurze ,,Hornické
muzeum
Rudolfov“
 Naučná stezka

Ročník 7.
Školní výstupy
 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a
způsobu jejich používání má přehled o státních
symbolech, zaujímá tolerantní postoje
k menšinám

Učivo
 Naše vlast

Průřezová témata
 MuV - kulturní diference
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy
 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 D

Poznámky

 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich
ochrany, uvede příklady
 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu, zdůvodní nepřijatelnost
vandalského chování a aktivně proti němu
vystupuje
 vytváří si vlastní názor na globální problémy,
popíše jejich příčiny i důsledky pro život lidstva

 Majetek a vlastnictví

 OSV – rozvoj schopnosti
poznávání

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP

 Zásady lidského soužití  MuV – lidské vztahy

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 ČJ, EV, VKZ

 Přírodní bohatství

 VEG – Evropa a svět nás
zajímá
 EV – lidské aktivity a
problémy životního prostředí
 VDO – občan, občanská
společnost a stát
 MuV – lidské vztahy, etnický
původ

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 PŘ, VKZ

 celodenní akce ,,Den
Země“

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 HV, VV, ČJ

 divadelní představení

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

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 D, Z

 Princip demokracie

 VDO - principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 D, Z

 Státní správa a
samospráva

 VDO – formy participace
občanů v politickém životě

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 D, Z

 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní  Kulturní život
vybírá akce, které ho zajímají
 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 rozlišuje nejčastější typy a formy státu a na
příkladech porovnává jejich znaky

 Právní základy státu

 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
 objasní výhody demokratického 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
 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek
státní moci ČR

 Právní řád České
republiky

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 D, EV

Ročník 8.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 rozpoznává projevy záporných charakterových
 Podobnost a odlišnost  OSV – hodnoty, postoje,
vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí a
lidí
praktická etika
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy
 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 ČJ, VKZ, EV

Poznámky

vhodně koriguje své chování a jednání
 učí se uplatňovat vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem
 zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti
 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjí osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru
 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují, a uvědomuje si rizika porušování,
přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťování obrany státu
 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a
trestný čin, uvede jejich příklady
 rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí
 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
individuálních a společných cílů, objasní význam
vůle při dosahování cílů a překonávání překážek

 Vztahy mezi lidmi

 OSV – komunikace

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP

 Vnitřní svět člověka

 OSV – psychohygiena

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 VKZ, VKO – 6., 9., EV

 Lidská práva

 VDO - občan, občanská
společnost a stát

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 D, EV, ČJ

 Protiprávní jednání

 VDO - občan, občanská
společnost a stát

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 OV – 9.

 Osobní rozvoj

 OSV – hodnoty, postoje,
praktická etika

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 Svět práce, ČJ, EV

 Prožitková hodina
„Komunikace“

Ročník 9.
Školní výstupy

 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými
lidmi i kvalitu života
 ví, co obsahuje ústava ČR

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

 Podobnost a
odlišnost lidí

 MuV – etnický původ,
multikulturalita

 Právní náklady státu

 VDO – občan, občanská společnost  KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
a stát
 VKO-7.
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 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 ČJ, EV

Poznámky

 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a
aktivně proti němu vystupuje










 Vztahy mezi lidmi

 OSV – komunikace
 VDO – občan, občanská společnost
a stát
dodržuje právní ustanovení, která se na něj
 Právo v každodenním  VDO – občan, občanská společnost
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování
životě
a stát, principy demokracie jako
provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich
formy vlády a způsobu
důsledky, uvede příklady některých smluv
rozhodování
upravujících občanskoprávní vztahy- osobní
přeprava, koupě, oprava či pronájem věci
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů
– vlastnictví, pracovní poměr, manželství
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního
 Protiprávní jednání
 MuV – lidské vztahy
jednání
zná význam jednotlivých osobností pro českou  Česká státnost
 OSV - rozvoj schopnosti poznávání
státnost
na příkladech ukáže vhodné využití různých
 Peníze
 OSV- hodnoty, postoje,
nástrojů hotovostního a bezhotovostního
praktická etika
placení, uvede příklady použití debetní a
kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
na příkladu chování kupujících a prodávajících  Principy tržního
 OSV – rozvoj schopnosti poznávání
vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv
hospodářství
 VDO – občan, občanská společnost
nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
a stát
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na
hodnotu peněz

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu  Hospodaření
a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu získávají občané
 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a  Výroba, obchod,
služeb, uvede příklady jejich součinnosti
služby
 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu
 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby
 Banky a jejich služby
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 D, VKO – 8., EV
 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 EV








KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
EV
KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
D, ČJ
KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
M, EV

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 EV, M

 VDO – občan, občanská společnost  KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
a stát
 M, EV

 OSV – rozvoj schopnosti poznávání  KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 EV

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 M
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placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít
popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní
 Evropská integrace
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR
v rámci EU i možných způsobů jejich
uplatňování
uvede některé významné mezinárodní
 Mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,
spolupráce
posoudí jejich význam ve světovém dění a
popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně
zajišťování obrany a účasti v zahraničních misích
uvede příklady některých projevů globalizace,
 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
uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru
objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a
způsobů řešení globálních problémů na lokální
úrovni – v obci, regionu

 kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a
reklamy na veřejné mínění a chování lidí

 Kulturní život

 VDO – formy participace občanů
v politickém životě

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 D

 VEG – objevujeme Evropu a svět

 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 Z, D

 EV – lidské aktivity a problémy
 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
životního prostředí
 PŘ, Z, EV, D
 MuV – princip sociálního smíru a
solidarity
- multikulturality
 VEG - Evropa a svět nás zajímá
- objevujeme Evropu a svět
- jsme Evropané

 MeV – fungování a vliv médií ve
společnosti, práce v realiz.
týmu
 MuV – kulturní diference
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 KU, KŘP, KK, KO, KP, KSP
 EV, D, ČJ

Učební osnovy vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS se doplňují:
Ročník 8.
Školní výstupy
 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence
a léčby, objasní význam zdravého způsobu
života

Učivo

Průřezová témata

 nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných
nemocí; závažná poranění a život ohrožující
stavy, epidemie

 životní styl – pozitivní a negativní dopad
prostředí a životního stylu na zdraví člověka

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

EV – základní podmínky života,
 KU, KŘP, KK, KSP, KP
lidské aktivity a problémy ŽP, vztah  VKZ, VKO
člověka k prostředí
OSV – osobnostní rozvoj

Ročník 9.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 uvede na základě pozorování význam vlivu
 podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam 
podnebí a počasí na rozvoj a udržení života
vody a teploty prostředí pro život, ochrana a
na Zemi různých ekosystémů a charakterizuje
využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých
mimořádné události způsobené výkyvy
vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného

počasí a dalšími přírodními jevy, jejich
ovzduší a klimatických změn na živé

doprovodné jevy a možné dopady i ochranu
organismy a na člověka
před nimi
 mimořádné události způsobené přírodními
vlivy – příčiny vzniku mimořádných událostí,
přírodní světové katastrofy, nejčastější
mimořádné přírodní události v ČR (povodně,
větrné bouře, sněhové kalamity, laviny,
náledí) a ochrana před nimi
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

EV – základní podmínky života,
 KU, KŘP, KK, KSP, KP, KO
lidské aktivity a problémy ŽP, vztah  VKZ, VKO, Z
člověka k prostředí
OSV – osobnostní rozvoj
MeV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, práce
v realizačním týmu

Učební osnovy vyučovacího předmětu ZEMĚPIS se doplňují:
Ročník 6.
Školní výstupy
 uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě v krajině,
uplatňuje v modelových situacích zásady
bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech

Učivo


Průřezová témata

zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

EV – základní podmínky života,
 KU, KŘP, KK, KSP, KP
lidské aktivity a problémy ŽP, vztah  PŘ 9., VKZ, VKO
člověka k prostředí

Učební osnovy vyučovacího předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ se mění a doplňují:
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

Očekávané výstupy
žák
 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských
vztahů v 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
 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich
osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
 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 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 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně
reaguje; a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování
uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu
mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 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 rizikových situacích silniční a železniční dopravy;
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí
i mimořádných událostí

Učivo
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ



vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství
vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE



dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást formování osobnosti,
zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost promiskuita; problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy
pohlavní identity

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ



výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví;
poruchy příjmu potravy
vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
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tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim,
vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví, pohybový režim
ochrana před přenosnými základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou,
získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty
ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy – prevence kardiovaskulárních a metabolických
onemocnění; preventivní a léčebná péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy
v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE











stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí
a k posilování duševní odolnosti
auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol,
aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké
životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu)
skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí; formy
sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže; komunikace se službami odborné pomoci
bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém
prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v
rizikových situacích a v situacích ohrožení
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých
činnostech, bezpečnost v dopravě, silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč.
zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt
ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku
mimořádných událostí

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ



celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a jejich
hierarchie
podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince,
odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy podpory zdraví

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ






sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření
vědomí vlastní identity
seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových
postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování
psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého,
empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a
kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování

40

Ročník 6.
Školní výstupy

 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 a jiných 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

Učivo

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 (ovzduší, voda, hluk, osvětlení,
teplota)
JÁ A MOJI BLÍZCÍ
 můj domov, moje rodina
 OSV - sebepoznání a
 sebepoznávání a sebepojetí
sebepojetí

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy
 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 8., CH, PŘ, TV

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 8., VKO

 naše třída, vzájemné poznávání ve
skupině, pravidla v soužití

 OSV- poznávání lidí

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 8., VKO

 moje vztahy k druhým lidem

 OSV - mezilidské vztahy

 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,
prevence, nákazy respirační, přenosné
potravou, získané v přírodě, přenosné
krví, sex. kontaktem, hmyzem, zvířaty
 péče při nemoci v rodině, užívání a
ukládání léků

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 8., PŘ

 jak se chránit před úrazem






 zásady první pomoci, domácí lékárnička

 osobní hygiena

 OSV - řešení problémů a
rozhod. dovednosti
MŮJ PRACOVNÍ DEN
 OSV - seberegulace a
sebeorganizace
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Poznámky

 beseda
„Infekční
choroby“

 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

 simulace v
terénu

 popíše, jak pečovat o hygienu
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
 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
 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

 hygiena odívání






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






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

 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
 KU, KŘP, KK, KSP, KP
pitný režim
vnímání mediálních sdělení  VKZ 7., 8., PŘ, CH

 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

 exkurze
„Potraviny“
 stolování v
praxi

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 8., PŘ

RISKOVAT SE NEVYPLÁCÍ
 zneužívání návykových látek, škodlivé
 MeV - kritické čtení a
 KU, KŘP, KK, KSP
účinky na zdraví, autodestruktivní
vnímání mediálních sdělení  VKZ 7., 8., PŘ, CH, TV
závislosti (rizikové chování)
 AIDS

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 8., PŘ

NENECHAT SI UBLÍŽIT
 bezpečné chování při různých
 OSV - mezilidské vztahy
činnostech

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 8.

 projevy násilí – agresivita, šikanování,
kriminalita mládeže
 týrání a zneužívání dětí, přivolání
pomoci






 linky důvěry, krizová centra

 OSV - poznávání lidí

 MeV - fungování a vliv
médií ve společnosti
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KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 8.

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 8., VKO

 videoprogram
„AIDS“

Ročník 7.
Školní výstupy

 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

Učivo

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

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy
 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 6., 8., CH
 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 6., 8., CH
 KU, KŘP, KK, KSP, KO
 VKZ 6., 8., PŘ, CH





KU, KŘP, KK, KSP, KO
VKZ 6., 8., PŘ, CH
KU, KŘP, KK, KSP, KO
VKZ 6., 8., PŘ, CH

ŘEKNI MI, CO JÍŠ
 stravovací a pitný režim, nabídka a
 MeV - kritické čtení a
propagace potravinářských výrobků
vnímání mediálních
sdělení

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 6., 8., PŘ, CH

 sestavování jídelníčku a výživová
doporučení

 KU, KŘP, KK, KSP, KP
 VKZ 6., 8., PŘ, CH, ČSP

 OSV - kreativita

JAK PŘEŽÍT PUBERTU
 puberta, mezigenerační konflikty
 OSV - sebepoznání a
sebepojetí
 sexuální orientace, prevence nákazy
přenosné krví a sexuálním kontaktem
 předčasná sexuální zkušenost a její rizika,
zdraví reprodukční soustavy, zdrženlivost,
promiskuita

43

Poznámky






KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 6., 8., PŘ
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 6., 8., PŘ, VKO

 OSV - hodnoty, postoje,  KU, KŘP, KK, KSP
praktická etika
 VKZ 6., 8., PŘ

 domácí
ekologie v praxi

 beseda
„Sexualita“

 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, násilné chování, těžké
sebepojetí
životní situace a jejich zvládání
 komunikace verbální a neverbální
 OSV -komunikace

 společenské chování, chování na veřejnosti
RIZIKA ZÁVISLOSTÍ
 negativní účinky kouření, alkoholu a
návykových látek, rizikové chování,
nebezpečné látky
 způsoby odmítnutí návykových látek

 počítač a zdraví, vyváženost pracovních a  OSV - řešení problémů a
odpočinkových aktivit, psychická
rozhodov. dovednosti
onemocnění
BEZPEČNĚ DOMA, VE ŠKOLE I VE VOLNÉM ČASE
 pravidla bezpečného chování v silničním
 OSV - řešení problémů a
provozu, rizika dopravy, vztahy mezi
rozhodovací dovednosti
účastníky silničního provozu, postup
v případě dopravní nehody
 zásady ochrany zdraví při sportovních
činnostech a ve volném čase
 posilování duševní odolnosti, relaxační
techniky
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 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 6., 8.
 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 6., 8.
 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 6., 8., ČSP
 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 6., 8., PŘ, CH
 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 6., 8., PŘ
 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 6., 8., TV

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 6., 8., TV






KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 6., 8., TV
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 6., 8., PŘ, TV

 relaxační
techniky

Ročník 8.
Školní výstupy

 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; poskytování PP
 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
 uvede zdravotní rizika nechráněného
pohlavního styku, vysvětlí rizika
střídání partnerů

Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

ZAOSTŘENO NA ZDRAVÍ
 zdravý způsob života, biorytmy, aktivní
 OSV - psychohygiena
odpočinek, denní režim

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., PŘ

 pohybový režim, stanovení osobních cílů a  OSV - seberegulace a
kroků k jejich dosažení
sebeorganizace

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., 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., 6.

 systém preventivní lékařské péče

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., PŘ

 systém lékařské péče, poskytování PP

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., VKO
 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., PŘ

 vztah k jídlu, poruchy příjmu potravy
(anorexie, bulimie)

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., PŘ

 alternativní směry ve výživě,
 EV- vztah člověka
vegetariánství, makrobiotika, biopotraviny
k prostředí

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., PŘ
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 články do
školního
časopisu

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., PŘ

VÝŽIVA JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU
 výživa a civilizační nemoci, podpora
 OSV - seberegulace a
zdravého životního stylu
sebeorganizace

REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ A SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ
 základní principy odpovědného sexuálního
chování

Poznámky

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., PŘ

 kontrola
očkovacího
průkazu

 beseda
„Vegetariánství
“

 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
 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
 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

 AIDS

 VEG - Evropa a svět nás
zajímá

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., PŘ

 předčasná sexuální zkušenost a její rizika,
problémy těhotenství mladistvých

 MeV- interpretace vztahu  KU, KŘP, KK, KSP
mediálních sdělení a
 VKZ 7., 6.
reality
 sexualita a zákon, sexuální deviace,
 VDO - občan, občanská
 KU, KŘP, KK, KSP
kriminalita mládeže
společnost a stát
 VKZ 7., 6., VKO
JAK SI LÉPE POROZUMĚT
 komunikace s vrstevníky, pomáhající a
 OSV - mezilidské vztahy  KU, KŘP, KK, KSP
prosociální chování, řešení problémů
 VKZ 7., 6.
v mezilidských vztazích


kooperace v různých situacích, dopad
 OSV – kooperace a
vlastního jednání a chování
kompetice
VOLBY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
 návykové látky a zákon
 VDO - občan, občanská
společnost a stát
 působení sekt
 MuV - multikulturalita
 vznik a vývoj závislostí
 smysluplná náplň volného času, pozitivní
životní cíle a hodnoty

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6.







 OSV - hodnoty, postoje, 
praktická etika


DOSPĚLOST = ODPOVĚDNOST
 kamarádství, přátelství, láska
 OSV - mezilidské vztahy

 rizika při volbě partnera

 základní péče o novorozence a kojence,
role matky a otce
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 MuV – lidské vztahy

KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 6., PŘ, CH, VKO
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 6., VKO
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 6., PŘ, CH
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 6., TV

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6.





 těhotenství, odpovědné rodičovství

 videoukázky
z pořadů v TV

KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 6., PŘ
KU, KŘP, KK, KSP
VKZ 7., 6., PŘ

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., PŘ

 beseda
„Těhotenství a
porod“

dítě a při jeho výchově
 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

 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., VKO

PODPORA ZDRAVÍ VKLADEM DO BUDOUCNOSTI
 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci  OSV - poznávání lidí

 ohrožení v důsledku mimořádných
 EV - lidské aktivity a
událostí, evakuace, činnost po mimořádné
problémy životního
události, prevence jejího vzniku
prostředí
 poskytování první pomoci
 podpora zdraví v komunitě

 MeV – tvorba
mediálních sdělení
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 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6.
 KU, KŘP, KK, KSP
 VKZ 7., 6., VKO

 nácvik
evakuace






 nácvik ve třídě i
v terénu

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

Učební osnovy vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA se doplňují:
Ročníky 6. -9.
Školní výstupy
 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v měně 
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

Učivo

Průřezová témata

přežití v přírodě, orientace, ukrytí,
nouzový přístřešek, zajištění vody,
potravy, tepla
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Přesahy, vazby,
mezipředmětové vztahy

OSV – rozvoj schopností poznávání  KU, KŘP, KK, KSP, KP
 PŘ, VKZ, VKO, Z
EV – základní podmínky života

