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1
1.1

Identifikační údaje
Název ŠVP

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV č.j.: s
445/2016_Ryš
MOTIVAČNÍ NÁZEV: HRAVÁ ŠKOLA_10

Motto: „Vytváříme příležitosti pro všechny.“

Tento ŠVP je určen žákům se sluchovým postižením, na základě souhlasu ministerstva: …………
ŠVP je rozložen do deseti ročníků; první stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem a druhý
stupeň sedmým až desátým ročníkem - podle §46 odst.3 školského zákona.
1.2

Údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY: Široká 484/42, Ivančice, 664 91
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Ing. Marta Špalková
KONTAKT: e-mail: spec.sk.iva@volny.cz, web: www.specskiva.cz Zřizovatel školy: Název
zřizovatele: Jihomoravský kraj Adresa: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Kontakty:
Neubauerová Simona Ing., vedoucí úseku speciálního školství, tel 54
IČ: 70840661
IZO: 103031383
RED-IZO: 600025128
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: PaedDr. Miroslava Křupalová
1.3

Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Jihomoravský kraj
ADRESA ZŘIZOVATELE: Žerotínovo náměstí 449/3, 60182 Brno
KONTAKTY:
Neubauerová

Simona

Ing.,

vedoucí

úseku

speciálního

školství,

tel

541

65

1111, neubauerova.simona@kr-jihomoravsky.cz
1.4

Platnost dokumentu

PLATNOST OD: 1. 9. 2016
VERZE SVP: 4
ČÍSLO JEDNACÍ: s 445/2016_Ryš
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 25. 8. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 25. 8. 2016
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................................................
ředitel školy

.................................................
Razítko školy

Ing. Marta Špalková
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2

Charakteristika školy

2.1

Úplnost a velikost školy

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice příspěvková organizace, je škola plně
organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku a žákům se sluchovým postižením od 1. do
10. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy.
Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, p.o. je školské zařízení zahrnující
mateřskou školu, základní školu, základní školu speciální, internát a dětský domov, vše určené pro
děti s přiznamými pddpůrnými opatřeními - 1. až 5. stupně.
Primárně se škola zaměřuje na především na reedukaci komunikace ve všech složkách, historicky
byla vždy spojena se vzděláváním žáků se sluchovým postižením (od svého založení v roce 1894).
Výhodou školského zařízení je možná prostupnost dětí a žáků mezi jednotivými částmi školského
zařízení.

2.2



Mateřská škola má kapacitu 30 dětí.



Základní škola má kapacitu 52 žáků.



Základní škola speciální má kapacitu 40 žáků.



Dětský domov má kapacitu 12 dětí.



Školní družina má kapacitu 15 dětí.



Internát má kapacitu 33 dětí.
Umístění školy

Škola je umístěna v centru na návrší nad městem v klidném prostředí v blízkosti nemocnice a
autobusového i vlakového nádraží. Parkoviště pro auta je v areálu školy.
Zařízení disponuje vlastní budovou na pozemku o výměře 11 249 m². Prostorové podmínky
odpovídají potřebám dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními. Celé zařízení má dvě budovy
spojené koridorem. Hlavní školní budova má 2 patra a podkroví, ve kterém je umístěn internát a
některé odborné učebny. Součástí je i zdviž (z prostředků Nadace ČEZ), která zajišťuje
bezbariérový vstup a přesun v hlavní budově. Druhá školní budova má v přízemí MŠ a v patře
dětský domov rodinného typu určený výhradně pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními a
současně s nařízenou ústavní výchovou. Zařízení je zasazeno do příjemného klidného přírodního
areálu s parkovou úpravou. Na pozemku se nacházejí: zahrada pro drobné pěstitelství, sad, dvůr,
okrasný bazének, parkoviště, venkovní amfiteátr s krytým pódiem, dvě sportovní hřiště, jedno
dětské hřiště, dětský koutek a prvky pro výuku environmentální výchovy. V části zahrady je
vybudovaná přírodní učebna podporující autisty (PUPA) – ohraničený prostor vizuálně chráněný
před okolím. Zahrada je dětem volně přístupná.
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2.3

Charakteristika žáků

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují
automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích
státních příslušníků.
Žáci s tělesným handicapem jsou do našeho zařízení začleňováni zvláště v těch případech, kdy
tělesný handicap není jediný.
Integrováni jsou podle doporučení školního poradenského zařízení - příslušného speciálně
pedagogického centra. V případě imobility lze využít zdviž, která zpřístupńuje prostory budovy
základní školy včetně jídelny. Není zajištěn bezbariérový vstup do tělocvičny a šatny (řešitelný je
přejezdem přes dvůr a kolem hlavní budovy) a není přístupný ani upravený internát školy ani
dětský domov. Zatím škola nemá sociální zařízení upravená přímo pro potřeby "vozíčkařů".
Jsme škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními
1. až 5. stupně zařazení do naší základní školy mají zdravotní postižení, a to v souladu se zřizovací
listinou: vady řeči těžké, sluchové postižení, poruchy autistického spektra. Někteří žáci mají
souběžné postižení.

2.4

Podmínky školy

Škola je určena pro edukaci žáků se zdravotním postižením, je zřízena podle § 16 odst. 9 školského
zákona. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování.
Stravovací zařízení se nachází v budově školy.
Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.
Počet školních budov je 2 - jsou provázané, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex
budov, pěstitelský pozemek, sportovní hřiště, zahrada s částečnou parkovou úpravou, sportovišti,
dětským hříštěm, venkovním amfiteátrem. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v
některých budovách. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště, knihovna.
Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: pro přírodovědné předměty, pro výuku
angličtiny, pro ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarnou výchovu, hudební výchovu. Dále
škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využítím 9 pracovních stanic
ve specializované učebně ICT.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: hlavní kabinet pro přírodopis, kabinet pro
tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu a hudevní výchovu (společný se skladem učebnic).
Ve škole je zřízeno samostatné školské poradenské pracviště, ve složení týmu školní speciální
pedagog (vedoucí pracoviště), školní psycholog, výchovný poradce a sociální pracovník,
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Pedagogičtí pracovníci mají kromě sborovny k dispozici 2 kabinety pro uložení aktuálně
potřebných pomůcek a přípravnou práci na vyučování. Společný počítač s připojením na internet a
školní tiskárny mají k dispozici ve sborovně. Každý učitel má k dispozici služební notebook, většina
z nich i služební tablet.
Ke společnému setkávání žáků celé školy slouží Dvorana - společenská místnost vybavená
dataprojetorem. Dvorana se využívá i v rámci výuky hudební výchovy anebo ke
shromáždění rodičů.
K ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného nebo poskytnutí další pomoci při
zdravotních problémech je určena sborovna, kde je vybavené stanoviště první pomoci a
odpočinkový kout.
Škola má dostatečné vybavení učebnicemi, které dle potřeby doplňuje či aktualizuje, má velmi
dobré vybavení pomůckami do přírodovědných předmětů, do hudební i výtvarné výchovy a velmi
dobré vybavení pomůckami pro podporu speciálních potřeb žáků s přiznanými podpůrnými
opatřeními. Všechny třídy základní školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi typu SmartBoard.
Škola úzce spolupracuje s externími specialisty v následujících oblastech.
profesní specialisté : Do školy jsou pravidelně na besedy zváni lidé, kteří rozumí své profesi,
zejména z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí - záchranáři, hasiči, policisté. Na
besedy jsou zváni lidé s osobními zkušenostmi, které předávají žákům v rámci výuky dějepisu,
zeměpisu, literatury, výchovy ke zdraví. Vzdělání žáků v oblasti Člověk a umění přijíždějí podpořit
profesionální umělci - hudebníci a divadelníci - formou výchovných koncertů a divadelních
představení v četnosti aspoň dvakrát za školní rok.
protidrogová prevence : Externí specialisté v oblasti protidrogové prevence spolupracují formou
konzultací, metodického vedení a besed cílených na určitý problém.

2.5

Vlastní hodnocení školy

2.5.1

Oblasti autoevaluace

Autoevaluaci školy - vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a
výchovy ve škole. Zaměřuje se na materiální, technické, ekonomické, hygienické a další
podmínky ke vzdělávání.
V naší škole sledujeme tyto oblasti autoevaluace:
1. Podmínky pro vzdělávání - materiální
2. Podmínky pro vzdělávání - personální
3. Průběh vzdělávání
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4. Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a vzájemné vztahy s místní komunitou
5. Výsledky vzdělávání
6. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
7. Soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání

2.5.2

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 stanovována pro jednotlivé
dílčí cíle, které si škola stanovuje.
Konkrétně:
Materiální podmínky ke vzdělávání
Cíl - kritérium
Využívání PC sestav
Využívání SmartBoardu
Využívání zpětných projektorů
Vytvořit optimální podmínky pro podporu komunikačního
rozvoje žáků
Vytvořit optimální podmínky pro podporu komunikačního
rozvoje žáků

Tvorba a využívání komunikačních
tabulek
Využívání obrázkové podpory
Využívání vhodných pomůcek
Tvorba „objektů“ vztahujících se k
projektu
Vybavení

školy

vhodnými

pomůckami
Personální podmínky pro vzdělávání
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Cíl - kritérium
Vyměňovat si didaktické zkušenosti
Rozšiřovat a prohlubovat kvalifikaci učitelů
Využívat vhodné nabídky vzdělávacích center
v oblasti didaktické a speciálně pedagogické
Motivovat k samostudiu
Průběh vzdělávání
Cíl - kritérium
Vyhodnocovat soulad ŠVP a RVP
Ověřovat obsahovou náplň ŠVP
Dodržovat v ročnících dané výstupy a učivo
Realizovat prožitkové vyučování
Zařazovat
Připravit žáky na krizové události

prvky

OČMU

v minimálnímrozsahu

6

vyučovacích hodin za rok

Respektovat individuální vzdělávací Pravidelně hodnotit stav výchovy a vzdělávání
potřeby žáků
V případě potřeb realizovat PLPP a IVP
Budovat pozitivní školní klima
Naplňovat plán aktuálního celoškolního celoročního
tematického projektu
Výsledky vzdělávání
Cíl - kritérium
Rozvoj vědomostí, dovedností, postojů a návyků

Sledovat individuální posun žáků

Úroveň prospěchu žáků a jejich chování

Sledovat spravedlivé hodnocení

Řízení školy
Cíl - kritérium
Stimulující atmosféra
Vytváření podmínek pro úspěšnou pedagogickou práci

Účast všech pedagogů na DVPP
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2.5.3

Nástroje autoevaluace

Při autoevalučních činnostech využíváme tyto nástroje:


analýza školní dokumentace



anketa pro rodiče,



anketa pro učitele,



hospitace vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, školní speciální pedagog, školní
psycholog)



vzájemné hospitace pedagogů,



zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků

2.5.4

Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně vždy na konci školního roku formou
hodnotících zpráv jednotlivých pedagogů a souhrnnou zprávou za celou školu, kterou zpracovává
zástupce ředitele jako jeden z podkladů ke každoroční výroční zprávě školy. Hodnotící zpráva se
stává podkladem pro plánování v následujícím školním roce.
2.6

Spolupráce s dalšími institucemi

Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce: Úřad práce, RZS, Hasiči Ivančice, Městské kulturní středisko,
střediska EVVO -

Od školního roku 2011/2012 je škola držitelem značky „Rodiče vítáni“

označující školy, které jsou otevřené rodičům a rodiče škole. Více na http://www.rodicevitani.cz/.
Od školního roku 2011/2012 se škola pravidelně zapojuje do dobrovolnické aktivity 72 hodin,
kterou organizuje a podporuje Česká rada dětí a mládeže. Od roku 2015/2016 se škola zapojuje do
hnutí Ukliďme svět, ukliďme Česko pod vedením Spolku Ekosmák společně s Českým svazem
ochránců přírody. Od roku 2013/2014 se angažujeme v kampani Česko svítí modře, která vznikla
díky platformě NADĚJE PRO AUTISMUS.
neziskové organizace: Škola pravidelně spolupracuje s Atletickým klubem Ivančice, který pro naše
žáky připravuje sportovní akce anebo se podílí na organizaci našich akcí. Škola využívá zázemí
Atletického klubu - atletický stadion a odborné zkušenosti jeho členů - bývalých aktivních
sportovců.
obec/město: Škola je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Přesto se snaží o spolupráci
s městem Ivančice, a to zejména nabídkou vlastních akcí ivančické veřejnosti - Světýlková cesta,
Živý Betlém, Zahradní slavnost anebo naopak podporou města při akcích jako 72 hodin, Den
Země, Ukliďme svět - Ukliďme Česko.
střední školy: Škola spolupracuje se středními školami, na které potencionálně odcházejí žáci
školy - jsou to především SOU a OU v blízkém okolí - Moravský Krumlov, Cvrčovice a dále střední
školy zřizované podle § 16 školského zákona.
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školská rada: Školská rada projevuje zájem o chod školy - setkává se pravidelně.
školská poradenská zařízení: Škola vzhledem ke svému určení - vzdělávání žáků s přiznanými
podpůrnými opatřeními aktivně spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními: Speciálně
pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (PAS) při ZŠ
Brno, Štolcova, příspěvková organizace ZŠ Brno, Štolcova, příspěvková organizace Speciálně
pedagogické centrum (pro mentálně postižené) Mateřská škola speciální, Základní škola speciální
a Praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace Ibsenova 1 638 00 Brno Štolcova 16/301
618 00 Brno Speciálně pedagogické centrum při Základní škole, Brno, Sekaninova 1 (pro mentálně
postižené) Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně
postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace, Speciálně pedagogické centrum při Mateřské
škole a Základní škole Brno, p.o., Novoměstská 21,Brno 621 00, Speciálně pedagogické centrum
při Mateřské škole a Základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace,.697 01 Kyjov, Školní
3208/51
2.7

Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

Ve škole funguje aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení školy, k
zákonným zástupcům žáků, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem.
Základem informačního systému jsou školní www stránky, na kterých zákonní zástupci , žáci i
partneři školy nalézají základní informace o celém školském zařízení. Přes školní web mohou
zákonní zástupci své děti rovněž omlouvat viz. http://specskiva.cz/ . Školní facebook reflektuje
život školy formou fotogalerií a je využíván i k aktuálním zprávám či oznámením.
Všechny základní informace o provozu, organizaci vyučování jsou zveřejněny i v obou vstupních
prostorách školy.
Pro individuální kontakt s rodiči se využívají i žákovské knížky, které mají speciální kolonky na
zprávy různého druhu. Žákovské knížky především slouží k zaznamenání průběžného formativního
i sumativního hodnocení žáků.
Třídní učitelé vedou společně s žáky "deníčky" jednotlivých žáků, do kterých se kromě domácích
úkolů zapisují nebo vlepují další důležitá sdělení.
Třídní učitelé a vedení školy se setkávají se zákonnými zástupci pravidelně na zahájení školního
roku, dále na společných schůzkách na konci prvního a třetího čtvrtletí, které se konají po
společném zahájení ve Dvoraně v kmenových třídách žáků. Na společných schůzkách se zákonní
zástupci dozvídají o záměrech školy, cílech, způsobech výuky, hodnocení žáků, pravidlech života
školy a postupech přiřešení problémů s žáky.
Při následujícíh individuálních konzultacích probírají zákonní zástupci s třídním učitelem vhodné a
účinné vzdělávací strategie, které by mělo rodinné prostředí podporovat a posilovat. Je na nich
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nabídnuta účinná speciálně pedagogická intervence zaměřená na minimalizaci následků
zdravotního postižení dítěte.
Neformálně se třídní učitelé i vedení školy se zákonnými zástupci setkávají při společných školních
akcích - na Světýlkové cestě, Živém Betlému, Zahradní slavnosti. Při výletech, exkurzích, divadlech
je rodičům nabídnuta spoluúčast (ne vždy je to z kapacitních či jiných důvodů možné). Každý
učitel má své konzultační hodiny, kdy je zákonným zástupcům k dispozici v kmenové třídě nebo
kabinetu bez předchozího ohlášení, jiné schůzky, vzájemné konzultace jsou možné na základě
předchozí domluvy. K předávání informací využívají pedagogové i zákonní zástupci mobilní i emailový kontakt.
Od školního roku 2011/2012 je škola držitelem značky „Rodiče vítáni“ označující školy, které jsou
otevřené rodičům a rodiče škole. Více na http://www.rodicevitani.cz/
Školní rok se zahajuje společným setkáním všech žáků, rodičů a pedagogů ve dvoraně školy, na
kterém jsou slavnostně přivítáni prvňáčci školy a kde jsou všichni seznámeni s programem nového
školního roku a vtaženi do nového celoškolního projektu.
Všichni pedagogové školy mají vlastní konzultační hodiny, během kterých nabízejí individuální
konzultace rodičům zaměřené na podporu vzdělávacích strategií a řešení problémů vyplývajících
ze zdravotního postižení žáka popřípadě jiných vzdělávacích nebo výchovných .
Všichni pedagogové školy jsou ochotni sejít se s rodiči v odůvodněných případech v jiném termínu
vyhovujícím rodičům.
Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje školní speciální pedagog
(vedoucí pracoviště) a současně preventista rizikového chování, školní psycholog, výchovný
poradce a sociální pracovník. Zákonné zástupce provázejí zejména při směrování a zajišťování
další odborné péče - návaznosti na příslušná školská poradenská zařízení nebo odborné lékaře
popřípadě sociální služby. Školní psycholog se ve své péči zaměřuje nejen na žáky, ale i na jejich
rodiny. Zákonní zástupci se na něj mohou obrátit kdykoliv během zveřejněných konzultačních
hodin a jindy dle předchozí domluvy.
Na předposlední odpoledne školního roku se připravuje společnými silami pedagogů i rodičů
Zahradní slavnost na rozloučenou, která je otevřená i široké veřejnosti.
Během celého školního roku je rodičům umožněno v případě zájmu s ohledem na nejlepší zájem
dítěte kdykoliv po předchozí domluvě zúčastnit se vyučování či jiné činnosti pořádané školou.
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2.8

Charakteristika pedagogického sboru

V základní škole působí ve školním roce 2016/2017 17 učitelů, včetně ředitelky školy a její
zástupkyně. Pedagogičtí pracovníci splňují podmínky dané zákonem č. 563/2004 Sb. o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé,
tak zkušení pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je
17,225. Na výuce v základní škole se podílejí i pedagogové, kteří mají kmenovou třídu v základní
škole speciální. Nedílnou součástí pedagogického sboru jsou asistenti pedagoga, kteří jsou
přiděleni ke třídě v rámci podpůrných opatření na základě doporučení školského poradenského
zařízení, a to konkrétně k určitému žákovi. Organizace výuky za podpory asistenta pedagoga je
plně v kompetenci učitele, jedná se jak o individuální práci asistenta pedagoga s podporovaným
žákem, tak o práci asistenta pedagoga s třídní skupinou a souběžnou individuální podporou
konanou učitelem. Výuku organizuje učitel vždy takovým promyšleným způsobem, aby z ní žáci co
nejvíce profitovali.
Ve škole je ustanoven plně kvalifikovaný poradce pro volbu povolání, metodik prevence
rizikového chování, koordinátor ICT, koordinátor ochrany člověka za mimořádných událostí a
koordinátor environmentální výchovy. Ve škole pracuje školní psycholog, který poskytuje
podporu jak dětem, tak jejich rodinám. Speciálně pedagogickou intervenci ve prospěch žáků
koordinují pracovníci školního poradenského pracoviště.

Se školou úzce spolupracují

vychovatelky internátu a dětského domova, koordinaci zabezpečují zástupkyně ředitelky a
vedoucí vychovatelka. Pedagogický sbor základní školy navazuje na zkušenosti, které s dětmi ve
většině případů získaly učitelky mateřské školy a školní psycholog.
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou schopní a ochotní se podílet na dalších činnostech ve škole,
schopní týmové práce, vzájemné vstřícné komunikace a spolupráce. Důkazem jsou především
každoroční realizace celoškolních celoročních projektů, které svým obsahem stamelují činnost
všech součástí školského zařízení.
2.9

Dlouhodobé projekty

Od školního roku 2003/2004 připravují a realizují pedagogové školy ve spolupráci s ostatními
zaměstnanci a rodiči celoškolní roční projekty zaměřené na utváření a posílení vazeb mezi školou
a internátem, školou a rodinami žáků, mezi dětmi a dospělými a mezi dětmi navzájem.
Cirkus 2003/2004 naučil všechny žonglovat.
Občánek 2004/2005 naučil řešit typické sociální situace prostřednictvím videotréninku.
Indiáni 2005/2006 rozvinuli rukodělné dovednosti.
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Kouzelníci 2006/2007 procvičili trpělivost dětí při zvládání triků a přiblížili svět astronomie a
bylinkářství.
Cestovatelé 2007/2008 otevřeli dětem cestu nejen do světa, ale i do praktického cestovatelského
života.
Zahradníci 2008/2009 vytvořili ze zahrady prostor pro získávání poznatků i praktických
zahrádkářských dovedností.
Pohádky 2009/2010 podporovaly vzájemné pozitivní vztahy, četbu, společenské chování a rozvoj
fantazie.
Objevitelé 2010/2011 přivedly všechny zúčastněné k

pozorování vybraných jevů, jejich

popisování a objevování nových souvislostí.
Figurky 2011/2012

nás

prostřednictvím

metodiky

Figurkové

školičky http://skolicka.figurka.net/ vedly prostřednictvím společenských her k rozvoji myšlení a
tvoření a podpoře aktivního trávení volného času.
Cirkus 2012/2013 se stal inovovaným návratem na začátek naší projektové činnosti, opět s cílem
pravidelným

žonglováním

podporovat

soustředění

a

rozvíjet

psychomotoriku

všech

zúčastněných.
Mravenci 2013/2014 se zaměřil na cílené systematické pozorování přírody (mravenců), získávání
poznatků aktivní činností, dále na předčítání, čtení (knihy Ferdy Mravence) a tvořivé činnosti
(Ferda Mravenec – práce všeho druhu).
Vodní svět 2014/2015 se věnoval pozorování a objevování všeho, co souvisí s vodou. Nezapomíná
ani na pohádky o vodnících a jiných vodních bytostech. Výsledkem budou zpracované nápady na
turistické výlety kolem vody v Ivančicích a okolí.
Písničky 2015/2016 vedly žáky k muzicírování, zpívání a celkově hudebně dramatickým činnostem.
Náměty písniček byly využívány při každodenních aktivitách.
Pověsti 2016/2017 přivádí žáky hravou formou k poznání historie a snad i k četbě.
Všechny tyto projekty jsou příležitostí pro spoustu společných hravých zážitků a jejich zpracování
ve vyučování zabezpečuje spojení vyučování s reálným životem. Celoškolní celoroční projekty
vytvářejí optimální podmínky pro rozvoj všech kompetencí prožitkovým způsobem.
Od roku 1997 vychází školní časopis Slucháček , jehož obsahovou náplň vytvářejí sami žáci na
základě vlastních zážitků a dle možností se stále více zapojují do samotné „ výroby“ Slucháčku na
počítači. Slucháček je konkrétní příležitost pro vytváření pocitu hrdosti na školu, do které chodí a
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pro praktické uplatnění řady osvojovaných dovedností. Tvorba časopisu Slucháčku vytváří
příležitost pro zapojení všech žáků školy do aktivní a praktické realizace mediální výchovy.
Od roku 2012/2013 je škola zapojená do je školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT
České republiky, Recyklohraní , jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení viz. http://recyklohrani.cz/cs/ .
Od roku 2012/2013 jsme aktivními účastníky celostátního projektu Celé Česko čte
dětem viz http://www.celeceskoctedetem.cz/ .
Od roku 2014/2015 jsme zapojeni do Olympijského víceboje organizovaného ČOV: Olympijský
víceboj motivuje žáky ke zvyšování své fyzické zdatnosti, jejich výkony monitoruje a navrhuje
způsoby tréninku viz http://ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/ .

2.10 Mezinárodní spolupráce
Škola nenaplňuje vzhledem k zaměření kritérium mezinárodní spolupráce.
Od roku 2014/2015 se škola aktivně a ráda zapojuje do česko - slovenského projektu Záložka do
knížky spojuje školy organizovaného Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.
Komenského

a

Slovenskou

Pedagogickou

knižnicou

v

Bratislavě

viz http://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=pozvanka-7-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-prezakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly . Nad rámec tohoto projektu
navazuje každý školní rok kontakt s jednou přidělenou slovenskou školou podobného zaměření a
kromě výměny záložek postupně dochází i ke vzájemné výměně informací a písemným kontaktům
mezi jednotlivými žáky.
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3

Charakteristika ŠVP

3.1

Zaměření školy

Škola je určena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 školského
zákona ve znění pozdějších předpisů. Zaměření vymezuje Zřizovací listina č.j. 98/92 ze dne 16.
června 2008 ve znění pozdějších dodatků vydaná zřizovatelem Jihomoravským krajem
/zastupitelstvo kraje/ včetně dodatků.
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností
nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí
podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje škola a v našem případě prakticky celé školské
zařízení.
Naše škola má dlouhou a bohatou tradici, která byla od počátku v roce 1894 spojena se
vzděláváním a výchovou neslyšících dětí. Po roce 1990 se škola postupně začala měnit v souladu
se zřizovací listinou a záměry zřizovatele ve školské zařízení nabízející široké služby v péči o děti se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Tradiční a generacemi učitelů předávané poznatky o metodách a způsobech práce s neslyšícími
byly posunuty na současnou úroveň především intenzivní spoluprací s holandským Institutem
voor Doven v Sint Michielsgestelu v letech 1991 a 1993.
Základem pedagogického působení v celém školském zařízení se stala mateřská reflexní metoda
zpracovaná holandským pedagogem Van Udenem. Tato metoda vychází z prožitkového vyučování
a hraní „dvojí role“ – což v každodenní praxi znamená zachytávání jakéhokoliv vyjádření žáků a
jeho reflexe učitelem ve správné české podobě a následná uvědomělá činnost s tímto vyjádřením
konaná s cílem osvojení mluvnických vazeb a upevnění a rozšíření slovní zásoby.
Praxe potvrzuje, že tento způsob rozvoje komunikačních dovedností žáků je efektivní a efektní pro
žáky s různým druhem postižení, které se projevuje i v oblasti komunikace.
Škola nabízí především kvalifikovanou kvalitní speciálně pedagogickou péči pro žáky


s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového
vnímání



s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti



s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektra



s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení



s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení



s potřebou podpory z důvodů souběžného postižení více vadami



s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování



s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení

17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10


s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek



s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání

Speciálně pedagogická péče se realizuje na základě doporučení školních poradenských zařízení
(příslušných dle druhu postižení), a to formou individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a při
přechodných výukových potížích na základě spolupráce třídního učitele a školního poradenského
pracoviště formou plánu pedagogické podpory (PLPP).
Nedílnou součástí vzdělávání všech žáků jsou předměty speciálně pedagogické péče zařazené
podle doporučení příslušného ŠPZ v rozsahu 1 – 3 hodin týdně, konkrétně:
Společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a
rozvíjí následující klíčové kompetence žáků

Jak umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učením ?
1.Společně s žáky řešíme problémové úlohy
2.Společně vytváříme pojmové a myšlenkové mapy – slovní i obrázkové
3.Vytváříme pro žáky příležitosti k cílevědomému vyhledávání a třídění informací
Jak učíme žáky tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problém?
4.Při vyučování navozujeme problémové situace z praktického života a poskytujeme žákům
podporu při jejich řešení
5.Při motivaci vyučovací hodiny využíváme problémy
6.Děti aktivně zapojujeme do realizace celoškolních projektů – děti přinášejí podněty a spolupodílí
se na přípravě akcí
Jak vedeme žáky k všestranné a otevřené komunikaci ?
1.Dodržujeme 13 pravidel rozhovoru, která zajišťují všestrannou komunikaci - viz osnovy českého
jazyka
2.Systematicky rozšiřujeme slovní zásobu dětí
3.Vytváříme dětem příležitosti pro nácvik přiměřené formy komunikace s cizími lidmi v různých
sociálních situacích
Jak učíme žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých?
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1.Zadáváme žákům různé úrovně společné úkoly– využíváme práci skupinovou či párovou
2.Společně pravidelně hodnotíme práci žáků
3.Spolupracujeme s žáky celé školy, jejich rodiči a dalšími našimi zaměstnanci při celoškolních i
mimoškolních projektech
Jak vedeme žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodná a zodpovědná osobnost ?
1.Podporujeme u žáků aktivní rozhodování ve všech situacích
2.Zapojujeme žáky do rozhodování při volbě činností během vyučování nebo při přípravě školních
akcí
3.Společně s žáky vytváříme a následně dodržujeme vlastní pravidla chování ve škole při různých
činnostech
4.Vytváříme žákům příležitosti pro prožívání společných činností a zodpovědnosti za svůj úkol
např. skupinové práce v předmětech, v projektech nebo sportovní činnosti
Jak učíme žáky projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací,
vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě ?
1.Do veškeré komunikace zapojujeme emoce, vyjadřujeme je a pojmenováváme je
2.Společně s dětmi slavíme a oslavujeme nejrůznější příležitosti – narozeniny dětí, zahájení
školního roku, zavírání zahrady, živý Betlém, velikonoční koledování, otevírání zahrady, Zahradní
slavnost
3.Využíváme konkrétní životní situace vlastní i dětí / úmrtí, narození, ztráta zaměstnání,
narozeniny apod. / k vyjadřování empatií
Jak učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví?y
1.Pěstujeme všechna hygienická pravidla a v jejich dodržování jdeme dětem příkladem
2.Do vyučování zařazujeme relaxační chvilky dle potřeb dětí
3.Aktivně, cílevědomě a dlouhodobě se připravujeme na různé sportovní soutěže nebo přehlídky
Jak učíme žáky žít společně s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplný k ostatním lidem,
jejich kulturním a duchovním hodnotám ?
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1.Připravujeme a realizujeme společně s žáky výlety, pobyty na škole v přírodě, exkurze, zájezdy
do divadel, na sportovní soutěže za hranice školy a vlastním příkladem vedeme žáky k
zodpovědnému vystupování na každé mimoškolní akci
2.Při různých školních akcích či projektech pracujeme s věkově smíšenými skupinami žáků
3.Do celoškolních celoročních projektů zařazujeme aktivity na poznávání jiných kultur
Jak vedeme žáky k tomu, aby poznali své reálné možnosti a uplatnili je při rozhodování o vlastní
životní a profesní orientaci ?
1.Připravujeme pro žáky párové nebo skupinové práce se společnými úkoly vytvářejícími
podmínky pro kooperaci
2.Organizujeme společné akcí s dětmi bez postižení / sport, slavnosti / a jsme při nich našim
dětem oporou a zázemím
3.Organizujeme vhodné exkurze zaměřené na volbu povolání
Klíčové kompetence – a jak je naplňujeme
Kompetence k učení
Žák


se učí samostatně – plánuje si, organizuje a řídí vlastní učení



samostatně vyhledává a zpracovává informace potřebné k učení



používá k učení vhodné pomůcky



propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí do širších celků



samostatně pozoruje, získané poznatky pojmenovává a zaznamenává



se soustředí na učení

Učitelé


na začátku vyučovacího bloku žáky seznamujeme s plánem a cílem výuky



žáky hodnotíme spravedlivě podle domluvených kritérií



při vyučování využíváme různé metody práce



vytváříme pro žáky příležitosti k cílevědomému vyhledávání a třídění informací

Kompetence k řešení problémů
Žák


rozpozná a pojmenuje problém
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hledá různé možnosti řešení problému



vyhledává informace vhodné k řešení problému



pokračuje v řešení problému i přes prvotní neúspěch



problémy řeší samostatně



věcně obhajuje řešení problému

Učitelé


při vyučování navozujeme a využíváme problémové situace



sledujeme a usměrňujeme řešení problému (dbáme na postup )



připravujeme různé pomůcky pro řešení problémových úloh (informační zdroje, vzorová
řešení, modelové situace, návody .. )

Kompetence komunikativní
Žák


formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu – obsahově srozumitelně,
drží se tématu – neodbíhá



aktivně vnímá sdělení druhých – udržuje oční kontakt, sdělí, že nerozumí a požádá o
zopakování



rozumí přiměřeným textům, obrazovým materiálům, běžným gestům a reaguje na ně



pro sdělování využívá srozumitelné SMS zprávy a e-mail



aktivně a plnohodnotně se zapojuje do rozhovoru

Učitelé


důsledně dodržujeme hraní „ dvojí role“ při všech kontaktech s dětmi



systematicky rozšiřujeme slovní zásobu dětí



důsledně dbáme na zpětnou vazbu komunikace a stále prověřujeme porozumění
sděleného obsahu

Kompetence sociální a personální
Žák


aktivně spolupracuje ve dvojici a ve skupině



pokud je to potřeba, chopí se vedení skupiny



pomáhá druhým



respektuje ostatní



pokud je to potřeba, požádá ostatní o pomocí



oceňuje práci vlastní i ostatních
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Učitelé


společně s žáky vytváříme a následně dodržujeme vlastní pravidla chování ve škole při
různých činnostech



připravujeme pro žáky párové nebo skupinové práce se společnými úkoly pro žáky různé
úrovně



vytváříme příležitosti pro sebehodnocení a hodnocení ostatních

Kompetence občanské
Žák


se dokáže rozhodnout a nést za své rozhodnutí zodpovědnost



respektuje druhé



dodržuje domluvená a daná pravidla



si plní své povinnosti a vhodně uplatňuje svá práva



poskytne pomoc druhým, pokud ji potřebují



se aktivně zapojuje do kulturního, zájmového i sportovního dění ve škole



se aktivně podílí na ochraně životního prostředí



si chrání vlastní zdraví

Učitelé


vždy jednáme s žáky s respektem a s pochopením, žáky neponižujeme a nezesměšňujeme



podporujeme u žáků aktivní rozhodování v různých situacích ( připravujeme nabídku
úkolů, nabízíme výběr skupiny, výběr činnosti, výběr místa pro činnost ... )



podporujeme chování šetrné k životnímu prostředí ( dbáme na třídění odpadu - PET lahve,
baterie, papír, šetření vodou a energií ... )

Kompetence pracovní
Žák


se při práci nechá navést ke správnému užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení



při práci dodržuje domluvená pravidla



při práci plní zadané úkoly



práci zodpovědně dokončí

Učitelé


vytváříme příležitosti pro pěstování pracovních návyků ( zadáváme a kontrolujeme
domácí úkoly )
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3.2



dbáme na pořádek na pracovním místě a přípravu pomůcek



dbáme na bezpečné chování žáků
Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení Kompetence k učení
Žák
 se učí samostatně – plánuje si, organizuje a řídí vlastní učení
 samostatně vyhledává a zpracovává informace potřebné k učení
 používá k učení vhodné pomůcky
 propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí do širších celků
 samostatně pozoruje, získané poznatky pojmenovává a
zaznamenává
 se soustředí na učení
Učitelé
 na začátku vyučovacího bloku žáky seznamujeme s plánem a cílem
výuky
 žáky hodnotíme spravedlivě podle domluvených kritérií
 při vyučování využíváme různé metody práce
 vytváříme pro žáky příležitosti k cílevědomému vyhledávání a
třídění informací
Kompetence k řešení Žák
problémů
 rozpozná a pojmenuje problém
 hledá různé možnosti řešení problému
 vyhledává informace vhodné k řešení problému
 pokračuje v řešení problému i přes prvotní neúspěch
 problémy řeší samostatně
 věcně obhajuje řešení problému
Učitelé
 při vyučování navozujeme a využíváme problémové situace
 sledujeme a usměrňujeme řešení problému (dbáme na postup )
 připravujeme různé pomůcky pro řešení problémových úloh
(informační zdroje, vzorová řešení, modelové situace, návody .. )
Kompetence
Žák
komunikativní
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu –
obsahově srozumitelně, drží se tématu – neodbíhá
 aktivně vnímá sdělení druhých – udržuje oční kontakt, sdělí, že
nerozumí a požádá o zopakování
 rozumí přiměřeným textům, obrazovým materiálům, běžným
gestům a reaguje na ně
 pro sdělování využívá srozumitelné SMS zprávy a e-mail
 aktivně a plnohodnotně se zapojuje do rozhovoru
Učitelé
 důsledně dodržujeme hraní „ dvojí role“ při všech kontaktech s
dětmi
 systematicky rozšiřujeme slovní zásobu dětí
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Výchovné a vzdělávací strategie


Kompetence sociální Žák
a personální








důsledně dbáme na zpětnou vazbu komunikace a stále prověřujeme
porozumění sděleného obsahu
aktivně spolupracuje ve dvojici a ve skupině
pokud je to potřeba, chopí se vedení skupiny
pomáhá druhým
respektuje ostatní
pokud je to potřeba, požádá ostatní o pomocí
oceňuje práci vlastní i ostatních

Učitelé




Kompetence
občanské

společně s žáky vytváříme a následně dodržujeme vlastní pravidla
chování ve škole při různých činnostech
připravujeme pro žáky párové nebo skupinové práce se společnými
úkoly pro žáky různé úrovně
vytváříme příležitosti pro sebehodnocení a hodnocení ostatních

Žák










se dokáže rozhodnout a nést za své rozhodnutí zodpovědnost
respektuje druhé
dodržuje domluvená a daná pravidla
si plní své povinnosti a vhodně uplatňuje svá práva
poskytne pomoc druhým, pokud ji potřebují
se aktivně zapojuje do kulturního, zájmového i sportovního dění ve
škole
se aktivně podílí na ochraně životního prostředí
si chrání vlastní zdraví

Učitelé





Kompetence
pracovní

vždy jednáme s žáky s respektem a s pochopením, žáky
neponižujeme a nezesměšňujeme
podporujeme u žáků aktivní rozhodování v různých situacích (
připravujeme nabídku úkolů, nabízíme výběr skupiny, výběr
činnosti, výběr místa pro činnost ... )
podporujeme chování šetrné k životnímu prostředí ( dbáme na
třídění odpadu - PET lahve, baterie, papír, šetření vodou a energií ...
)

Žák






se při práci nechá navést ke správnému užití materiálů, nástrojů,
techniky a vybavení
při práci dodržuje domluvená pravidla
při práci plní zadané úkoly
práci zodpovědně dokončí

Učitelé





vytváříme příležitosti pro pěstování pracovních návyků ( zadáváme a
kontrolujeme domácí úkoly )
dbáme na pořádek na pracovním místě a přípravu pomůcek
dbáme na bezpečné chování žáků
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3.3

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Plán pedagogické podpory
PLPP sestavuje třídní učitel za pomoci školního speciálního pedagoga, školního psychologa,
zástupce ředitele a výchovného poradce v součinnosti s dalšími vyučujícími daného žáka. PLPP má
písemnou i elektronickou podobu. Před jeho zpracováním probíhají vzájemné rozhovory s
jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení
znalostí a dovedností. Školní speciální pedagog stanoví termín přípravy PLPP (nejpozději do
měsíce od první evidované schůzky třídního učitele, výchovného poradce, školního speciálního
pedagoga a školního psychologa) a organizuje společné schůzky se zákonnými zástupci, pedagogy,
vedením školy i žákem samotným. Školní speciální pedagog zodpovídá za tvorbu i realizaci PLPP
podle daného harmonogramu - realizace začíná nejpozději jeden měsíc od rozhodnutí vedoucího
školního poradenského pracoviště zpracovat PLPP pro daného žáka a daný problém řešený
pedagogickou podporou.
PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými
vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a
dovedností.
Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními máme na zřeteli
fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory
vzdělávání těchto žáků v naší škole zřízené podle § 16 školského zákona ve znění pozdějších
předpisů je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na
jeho individuální možnosti a schopnosti.
Naše škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a proto přizpůsobování
vzdělávacích strategií na základě stanovených podpůrných opatření je naší prioritou.
Plán pedagogické podpory je podporou pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního
stupně.
Podnět pro jeho zpracování dává třídní učitel, a to na základě speciálně pedagogického
pozorování svého nebo kolegů vyučujících v dalších předmětech, kdy zaznamenává nevyrovnanost
v některé oblasti rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních
dovednostech. Třídní učitel tyto postřehy využívá při zpracovávání čtvrtletního komplexního
hodnocení žáka. Třídní učitel dále kontaktuje školní poradenské pracoviště, na základě rozhodnutí
vedoucího školního poradenského pracoviště a v součinnosti s ním pracuje třídní učitel na tvorbě
a realizaci plánu pedagogické podpory (PLPP) s cílem podpořit a vyrovnat zaznamenaný nepoměr,
ať už vznikl jakýmkoliv způsobem (např. nemoc, osobní, rodinné problémy..).
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Garantem tvorby a realizace plánu pedagogické podpory je třídní učitel.
Školní speciální pedagog stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky se
zákonnými zástupci, pedagogy, vedením školy i žákem samotným (před realizací, po 3 měsících
realizace). Termíny a výsledky schůzek se zapisují do PLPP - zodpovídá třídní učitel. Před
zpracováním PLPP probíhají rozhovory třídního učitele s jednotlivými vyučujícími i zákonnými
zástupci žáka, s cílem stanovení např. vhodných metod práce s žákem, organizace vyučování
odlišné od třídní skupiny apod
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci školního
speciálního pedagoga, výchovného poradce a školního psychologa.
PLPP se sestavuje v elektronické i písemné podobě.
S PLPP se seznamují zákonní zástupci.
PLPP žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními obsahuje :
1. popis potíží žáka
2. cíle podpory
3. způsob podpory - metody, prostředky. činitelé podpory, formy, organizace, pomůcky, výběr
vzdělávacího obsahu - konkrétně, zadávání specifických úkolů, forma domácí přípravy, speciální
pomůcky
4. způsob vyhodnocování účinnosti PLPP
5. termíny společných schůzek (zákonní zástupci, pedagogové...), stručný obsah schůzek
Po 3 měsících realizace PLPP jej vyhodnotí třídní učitel a s výsledkem seznámí ŠPP a vedení školy.
Následně školní speciální pedagog zorganizuje společnou schůzku všech zúčastněných, na které
dojde k rozhodnutí:
·

PLPP bude ukončen - potíže pominuly, nepoměr se vyrovnal

·

v PLPP se bude pokračovat - je účinný a výsledky jsou přiměřené úsilí

·

PLPP je nedostatečný – při vynaloženém úsilí se nedaří nepoměr vyrovnat, škola - školní

poradenské pracoviště - doporučí rodičům další poradenskou pomoc - školské poradenské zařízení
s výhledem na tvorbu a realizaci individuálního vzdělávacího plánu.
Vzor PLPP je neveřejnou přílohou ŠVP.
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Poznámka: Pokud má žák přiznáno podpůrné opatření ve vyšším stupni podpory v podobě
individuálního vzdělávacího pláni (IVP)a nastane situace, která vyžaduje další žákovu podporu
(onemocnění, další speciální potřeby), pak lze případnou další podporu ve vzdělávání poskytnout
žákovi prostřednictvím tohoto dokumentu (IVP). V průběhu celého roku může být individuální
vzdělávací plán podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb. doplňován a upravován.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci školního
speciálního pedagoga. IVP má písemnou i elektronickou podobu. Před jeho zpracováním probíhají
rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů
kontroly osvojení znalostí a dovedností. Školní speciální pedagog stanoví termín přípravy IVP a
organizuje společné schůzky se zákonnými zástupci, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.
Školní speciální pedagog zodpovídá za tvorbu i realizaci IVP podle daného harmonogramu.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od
třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9.
ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní
ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování
IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb
žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a
metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Při vzdělávání žáků se sluchovým postižením spolupracuje naše škola se Speciálně pedagogickým
centrem při Mateřské škole a Základní škole Kyjov, Školní, příspěvkové organizaci a Speciálně
pedagogickým centrem při Mateřské škole a Základní škole Brno, p.o., Novoměstská 21
Při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra spolupracuje naše škola se Speciálně
pedagogický centrem pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (PAS) při ZŠ Brno,
Štolcova, příspěvková organizace.
Při vzdělávání žáků s tělesným postižením spolupracuje naše škola se Speciálně pedagogickým
centrem při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková
organizace.
Při vzdělávání žáků s mentálním postižením spolupracuje naše škola s Speciálně pedagogickým
centrem při Základní škole, Brno, Sekaninova 1 a Speciálně pedagogickým centrem při Mateřské
škole speciální, Základní škole speciální a Praktické škole Ibsenka Brno, příspěvkové organizaci.
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Pracovníci výše uvedených institucí především na základě potřeby a žádosti rodičů konají
vyšetření a vydávají příslušná doporučení. Dále poskytují konzultace aktuálních výchovně
vzdělávacích problémů podporovaných žáků a konzultace obsahu a hodnocení IVP.

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

Školní poradenské pracoviště pracuje v naší škole ve složení školní speciální pedagog = vedoucí
pracoviště, školní psycholog, výchovný poradce a sociální pracovník.
Školní speciální pedagog - vedoucí pracoviště - rozhoduje o tvorbě plánu pedagogické podpory,
dále koordinuje tvorbu a realizaci plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu
takovým způsobem, aby byly dodrženy všechny zákonné termíny a postupy.
Školní psycholog vytváří podmínky pro komunikaci mezi třídními učiteli, zákonnými zástupci,
školskými poradenskými zařízeními (příslušnými speciálně pedagogickými centry). Dále řeší
aktuální problémy vznikající při edukaci žáků. Školní psycholog zajistí písemný informovaný
souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Školní psycholog po
podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného
zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci
ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.
Výchovný poradce - se podílí na řešení aktuálních výchovných a vzdělávacích problémů,
spolupracuje při tvorbě PLPP a IVP, řeší návaznost dalšího vzdělávání žáků školy.
Sociální pracovník - zajišťuje řádnou evidenci příslušných doporučení popřípadě komunikaci s
příslušnými OSPOD (v případě potřeby).
Třídní učitelé - speciální pedagogové - podněcují tvorbu plánů pedagogické podpory, zajišťují
tvorbu plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů a jejich realizaci a
hodnocení.
Zástupce ředitele eviduje realizaci PLPP a IVP ve školní matrice, podílí se na obsahu IVP zvláště
pokud dochází ke změnám v organizaci vyučování a provádí kontrolní činnost zaměřenou na
úroveň realizace PLPP a IVP jednotlivých žáků a naplňování podmínek pro vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Ředitel školy vyjadřuje souhlas s IVP jednotlivých žáků a provádí kontrolní činnost zaměřenou na
dodržení harmonogramu doporučení a realizace podpůrných opatření.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
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vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky - využívání frontální a skupinové výuky s přihlédnutím k
možnostem žáků - individuální výuka realizovaná přímo učitelem nebo pod jeho vedením
asistentem pedagoga - zařazování krátkých přestávek během hodiny dle potřeb žáků - možnost
v oblasti metod výuky:
respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní
častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou provázanost a
smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a poskytování
dostatečného času k zvládnutí úkolů
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
K úpravě obsahu vzdělávání dochází v souladu s doporučením školského poradenského zařízení,
ale vždy se tak děje v souladu s výstupy stanovenými RVP:
v oblasti hodnocení:
V oblasti, ve které se nejvíce projevuje deficit žáků, se preferuje hodnocení formativní před
sumativním. Více v části o klasifikaci a hodnocení.
Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
zdravotní tělesná výchova, prostředky alternativní a augmentativní komunikace, nácvik sociální
komunikace, rozvoj grafomotorických dovedností, logopedická péče, odezírání, rozumění mluvené
řeči a její produkci a českému znakovému jazyku, rozvíjení sluchového vnímání
3.4

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky
vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních,
uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považije, žák, jehož
rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností
nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností.
V naší škole určené žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme vyhledávání
nadaných a mimořádně nadaných žáků zvláštní pozornost.
Vyhledávání realizují učitelé žáků, kteří si všímají vysoké úrovně v oblastech rozumových
schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Třídní učitel
jejich postřehy využívá při zpracovávání čtvrtletního komplexního hodnocení žáka. Třídní učitel
dále kontaktuje školské poradenské pracoviště (školního psychologa nebo školního speciálního
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pedagoga) a v součinnosti s ním pracuje na tvorbě a realizaci plánu pedagogické podpory (PLPP) s
cílem podpořit a rozvinout nadání žáka.
Garantem tvorby a realizace plánu pedagogické podpory je třídní učitel.
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci školního
speciálního pedagoga, výchovného poradce a školního psychologa. PLPP se sestavuje v
elektronické i písemné podobě. S PLPP se seznamují zákonní zástupci.
Před jeho zpracováním probíhají rozhovory třídního učitele s jednotlivými vyučujícími i zákonnými
zástupci žáka, s cílem stanovení např. vhodných metod práce s žákem, organizace vyučování
odlišné od třídní skupiny apod.
Školní speciální pedagog organizuje schůzky celého podpůrného týmu včetně zákonných zástupců
a popřípadě i žákem samotným (před realizací, po 3 měsících realizace). Termíny a výsledky
schůzek se zapisují do PLPP.
PLPP žáka nadaného a mimořádně nadaného obsahuje :
1. popis nadání žáka
2. cíle podpory
3. způsob podpory - metody, prostředky. činitelé podpory, formy, organizace, pomůcky, účast
žáka na výuce jednoho nebo více předmětů ve vyšších ročnících nebo v jiné škole, obohacování
vzdělávacího obsahu - konkrétně, zadávání specifických úkolů, projektů, příprava a účast na
soutěžích, nabídka zájmových aktivit
4. způsob vyhodnocování účinnosti PLPP
5. termíny společných schůzek (zákonní zástupci, pedagogové...), stručný obsah
Po 3 měsících realizace PLPP jej vyhodnotí třídní učitel a s výsledkem seznámí školního speciálního
pedagoga, školního psychologa a vedení školy. Následně školní speciální pedagog zorganizuje
společnou schůzku všech zúčastněných, na které dojde k rozhodnutí:


PLPP bude ukončen - nadání není takové, jak se jevilo



v PLPP se bude pokračovat - je účinný a výsledky jsou přiměřené úsilí



PLPP je nedostatečný - nepostihuje celý komplex nadání, škola - školním poradenské
pracoviště - doporučí rodičům další poradenskou pomoc - školské poradenské zařízení s
výhledem na tvorbu a realizaci individuálního vzdělávacího plánu

Vzor PLPP je neveřejnou přílohou ŠVP.
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP žáka nadaného a mimořádně nadaného
Pokud se jeví předchozí plán pedagogické podpory (PLPP) jako nedostatečný, nepostihující celý
komplex nadání, škola - školním poradenské pracoviště - doporučí rodičům další poradenskou
pomoc - školské poradenské zařízení s výhledem na tvorbu a realizaci individuálního vzdělávacího
plánu
Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno školním speciálním pedagoge, školním
psychologem, výchovným poradcem a sociálním pracovníkem. Činnost ŠPP koordinuje a
součinnost se školními poradenskými zařízeními zajišťuje školní speciální pedagog.
V případě IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka, naváže naše školní poradenské
pracoviště kontakt s příslušným školním poradenským zařízením - speciálně pedagogickým
centrem dle druhu postižení žáka - popřípadě s pedagogicko psychologickou poradnou.


Při vzdělávání žáků se sluchovým postižením spolupracuje naše škola s SPC v Kyjově
a SPC při Mateřské škole a Základní škole Brno, p.o., Novoměstská 21.



Při vzdělávání žáků s vadami řeči spolupracuje naše škola s SPC v Brně, Veslařská.



Při vzdělávání žáků s PAS spolupracuje naše škola s SPC v Brně, Štolcova.



Při vzdělávání žáků s tělesným postižením spolupracuje naše škola s SPC v Brně,
Kociánka.



Při vzdělávání žáků s mentálním postižením spolupracuje naše škola s SPC v Brně,
Sekaninova nebo SPC v Brně, Ibsenova.



Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Komenského náměstí 79/12,Ivančice nejbližší

Zákonným zástupcům žáka se doporučí vyšetření, konzultace v tomto zařízení a zprostředkuje se
jim kontakt. Na základě doporučení, které toto školní poradenské zařízení (SPC nebo PPP)
zpracuje, sestavuje třídní učitel ve spolupráci se školním speciálním pedagogem, školním
psychologem a s učiteli ostatních vyučovacích předmětů IVP nadaného nebo mimořádně
nadaného žáka.
IVP sestavuje na základě doporučení příslušného ŠPZ třídní učitel (speciální pedagog) ve
spolupráci s učiteli ostatních vyučovacích předmětů, ve kterých se realizují podpůrná opatření, se
zákonnými zástupci, s výchovným poradcem, zástupcem ředitele a školním psychologem. Na
obsahu se konzultačně podílí i zástupce ředitele (možná úprava organizace vyučování) a
ředitel školy s ním vyjadřuje souhlas.
IVP je vytvářen v podobě elektronické a následně písemné.

31

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Při sestavování IVP vychází třídní učitel z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského
zařízení - informaci a pokyn předává třídnímu učiteli vedocuí ŠPP. IVP je sestaven nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení (garantem je vedocí
ŠPP). Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP - zpravidla na konci školního roku. IVP
může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v
průběhu školního roku.
Třídní učitelé - speciální pedagogové - předkládají již zpracovaný IVP ke konzultaci a formální
evidenci zástupci ředitele a školnímu psychologovi.
Třídní učitel zajišťuje podpisy na IVP - pedagogičtí pracovnící školy.
Školní psycholog zajišťuje písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.
Školní psycholog po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného
souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření
podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných a
mimořádně nadaných jsou v naší škole využívána podle doporučení příslušného školského
poradenského zařízení (podle zdravotního postižení) a přiznaného stupně podpory zejména:
a) v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých nadaných a mimořádně nadaných žáků
- metody a formy práce, které umožní ryvhlejší postup, širší záběr učiva a poskytování zpětné
vazby žákovi
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
b) v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky
- využívání individuální výuky
- využívání skupinové výuky
- v případě doporučení může být žák vyučován v jiném ročníku, třídní skupině, předmět v jiné
škole
c) rozšířené zařazení předmětů speciálně pedagogické péče .
IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka může být během roku upravován podle potřeb žáka.
Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická
podpora na Metodickém portále RVP.CZ.
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Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Péči o nadané a mimořádně nadané žáky škola v případě potřeby realizuje ve spolupráci s dalšími
subjekty - především zájmovými. ZUŠ A. Muchy v Ivančicích, Středisko volného času v Ivančicích a
sportovní zájmové organizace v Ivančicích.
Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP.
Škola je otevřená i možnosti v případě mimořádného nadání spolupracovat na realizaci částečné
výuky v jiné ivančické škole (ZŠ, víceleté gymnázium), která by pro daný obor nabízela pro
mimořádně nadaného žáka lepší podmínky.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Plán pedagogické podpory nadaného žáka - postup a systém tvorby koordinuje a zodpovídá za
něj vedoucí školního poradenského pracoviště - školní speciální pedagog.
PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se
projevuje nadání žáka. Třídní učitel PLPP konzultuje se školním speciálním pedagogem, školním
psychologem, zástupcem ředitele a zákonnými zástupci žáka. Práce na sestavení PLPP jsou
zahájeny okamžitě po kvalifikovaném zjištění potřebnosti tohoto plánu - na základě rozhodnutí
vedoucího ŠPP. PLPP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od rozhodnutí vedoucího ŠPP.
Třídní učitel dle možností seznámí s PLPP zákonné zástupce žáka. Třídní učitel předá informace o
zahájení poskytování podpůrných opatření podle PLPP zástupci ředitele školy, který je zaznamená
do školní matriky.
PLPP má elektronickou a následně písemnou podobu.
Individuální vzdělávací plán nadaného a mimořádně nadaného žáka - postup a systém tvorby
koordinuje a zodpovídá za něj vedoucí školního poradenského pracoviště - školní speciální
pedagog.
IVP sestavuje třídní učitel na základě konkrétního doporučení školského poradenského zařízení
(příslušného SPC) ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje
mimořádné nadání žáka dále se školním speciálním pedagogem, školním psychologem popřípadě
výchovným poradcem.
Při sestavování IVP se vychází z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na
sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení.
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IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského
zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín
průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je
školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Školní psycholog zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého
nemůže být IVP prováděn. Školní psycholog po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání
písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení
poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní
matriky.
IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka má elektronickou a následně písemnou podobu

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků:
účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v
jiné škole: V předmětu, ve kterém žák projevuje své nadání, může být žák zařazen ve skupině
žáků, která je pro něj podnětná. Skupiny žáků se vytvářejí většinou na každý školní rok nové,
většinou složené z více ročníků, a na základě pozorování a šetření, které provádějí učitelé
(speciální pedagogové) a školní psycholožka.
obohacování vzdělávacího obsahu: Pro žáky nadané a žáky s mimořádným nadáním upravuje
vyučující vybraného předmětu obsah výuky, a to směrem k rozšíření učiva tak prohloubení. Učitel
vychází z principu nejlepšího zájmu žáka.
zadávání specifických úkolů, projektů: Pro žáky nadané a žáky s mimořádným nadáním připravuje
vyučující vybraného předmětu specifické zajímavé přínosné úkoly a dle možností tyto žáky
zapojuje do dlouhodobých projektů (p. úkoly v Recyklohraní).
příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Je prestižní záležitostí
každého učitele nadaného a mimořádně nadaného žáka motivovat a připravit k účasti na
mimoškolních soutěžích.
nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit: Vzhledem
k absenci volitelných a nepovinných předmětů v naší škole vyhledává třídní učitel pro nadaného a
mimořádně nadaného žáka příležitosti pro rozvoj jeho nadání v zájmových aktivitách - jednak
kroužky ve škole, ale hlavně zájmová činnost organizovaná Střediskem volného času v Ivančicích
http://www.svcivancice.cz/ nebo Základní uměleckou školou v Ivančicích http://www.zusivancice.cz/.
3.5

Začlenění průřezových témat

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností ČJ , MA ČJ , MA ČJ , MA ČJ , MA EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , RJ , ČJ , RJ , ČJ , RJ ,
poznávání
, PRV , , PRV , , PRV , , PRV , , MA , , MA , , MA , MA , MA , MA ,
HV , HV , HV , HV , HV , HV , HV , Z , HV , Z , HV , Z , HV , Z ,
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV ,
VV ,
ESTV ESTV
Sebepoznání a
ČJ ,
ČJ ,
ČJ ,
ČJ , EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , HV ČJ , HV ČJ , HV
sebepojetí
PRV , PRV , PRV , PRV , , HV , HV , HV
, PŘP
HV
HV
HV
HV
Seberegulace a
ČJ , MA ČJ , MA ČJ , MA ČJ , MA EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , RJ , ČJ , RJ , ČJ , RJ ,
sebeorganizace
, PRV , , PRV , , PRV , , PRV , , MA , , MA , , MA , MA , F MA , F MA , F
PČ
PČ
PČ
PČ
PČ
PČ
F , Z , , Z , PP , Z , PČ , Z , PČ
PP , PČ , PČ , ESTV , ESTV
Psychohygiena
ČJ ,
ČJ ,
ČJ ,
ČJ , EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , PČ ČJ , PČ ČJ , PČ
PRV , PRV , PRV , PRV , , PČ
, PČ
, PČ
PČ
PČ
PČ
PČ
Kreativita
ČJ ,
ČJ ,
ČJ ,
ČJ , EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , HV ČJ , HV ČJ , HV
PRV , PRV , PRV , PRV , , HV , , INF , , INF , , PP , , VV , , VV ,
HV , HV , HV , HV , VV , PČ HV , HV , PP VV , PČ PČ ,
PČ ,
VV , PČ VV , PČ VV , PČ VV , PČ
VV , PČ , VV ,
ESTV ESTV
PČ
Poznávání lidí
ČJ ,
ČJ ,
ČJ ,
ČJ , EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ ČJ , VZ ČJ , VZ
PRV PRV
PRV
PRV
Mezilidské vztahy
ČJ ,
ČJ ,
ČJ ,
ČJ , EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ
ČJ
ČJ
PRV PRV
PRV
PRV
Komunikace
ČJ ,
ČJ ,
ČJ ,
ČJ , EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , F , ČJ , F , ČJ , F ,
PRV , PRV , PRV , PRV , , HV , HV , F , HV HV HV , VZ HV , VZ
HV
HV
HV
HV
Kooperace a
ČJ , MA ČJ , MA ČJ , MA ČJ , MA EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , MA ČJ , MA ČJ , MA
kompetice
, PRV , , PRV , , PRV , , PRV , , MA , , MA , , MA , , F , CH , F , CH , F , CH
TV , PČ TV , PČ TV , PČ TV , PČ TV , PČ TV , PČ F , CH , , Z , PP , Z , TV , Z , TV
Z , PP , , TV , , PČ , , PČ ,
TV , PČ PČ
ESTV ESTV
Řešení problémů a ČJ , MA ČJ , MA ČJ , MA ČJ , MA EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , MA ČJ , MA ČJ , MA
rozhodovací
, MA , , MA , , MA , , Z , PP , Z
,Z
dovednosti
VL ,
VL , Z , PP
PŘV
PŘV
Hodnoty, postoje, ČJ , PČ ČJ , PČ ČJ , PČ ČJ , PČ EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , Z , ČJ , Z , ČJ , Z ,
praktická etika
, VL , , VL , , Z , PČ PČ VZ , PČ VZ , PČ
PŘV , PŘV ,
PČ
PČ
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská
PRV PRV
PRV
PRV EV , VL EV , VL EV , OV OV
OV
OV
společnost a škola
Občan, občanská
PRV PRV
PRV
PRV EV , VL EV , VL EV , OV OV
OV
OV
společnost a stát
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Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
okruh
Formy participace
PRV PRV
PRV
PRV VL
VL
OV
OV
OV
OV
občanů v politickém
životě
Principy demokracie PRV PRV
PRV
PRV VL
VL D , OV D , OV D , OV D , OV
jako formy vlády a
způsobu
rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
ČJ , VV ČJ , VV ČJ , AJ , ČJ , AJ , EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , AJ , ČJ , AJ , ČJ , AJ ,
zajímá
, TV
, TV VV , TV VV , TV , AJ , , AJ , , AJ , Z Z , VV , Z , VV , Z , VV ,
VL , VV VL , VV , VV ,
TV
TV
TV
, TV
, TV
TV
Objevujeme Evropu VV
VV AJ , VV AJ , VV AJ , VL AJ , VL AJ , D , AJ , D , AJ , D , AJ , D ,
a svět
, VV
, VV Z , VV Z , VV Z , VV Z , VV
Jsme Evropané
ČJ , HV ČJ , HV ČJ , HV ČJ , HV EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , D , ČJ , D , ČJ , D ,
, VL , , VL , , D ,
OV , OV , OV ,
HV
HV
OV , HV , Z HV , Z , HV , Z ,
HV , Z
ESTV ESTV
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
PRV , PRV , PRV , PRV , EV , VL EV , VL EV , AJ AJ , RJ , AJ , RJ , AJ , RJ ,
HV , HV , HV , HV , , HV , , HV , , HV , HV , HV , HV ,
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV ,
VV ,
ESTV ESTV
Lidské vztahy
PRV , PRV , PRV , PRV , EV , VL EV , VL EV , VV VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
, VV
, VV
Etnický původ
PRV , PRV , PRV , PRV , EV ,
EV , EV , D , D , HV , D , HV , D , HV ,
HV , HV , HV , HV , PŘV , PŘV , HV ,
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
HV , HV , PŘP ,
VV
VV
VV
Multikulturalita
ČJ ,
ČJ , ČJ , AJ , ČJ , AJ , EV , ČJ EV , ČJ EV , ČJ ČJ , AJ , ČJ , AJ , ČJ , AJ ,
PRV PRV
PRV
PRV , AJ , , AJ , , AJ , Z RJ , Z RJ , Z , RJ , Z ,
VL
VL
ESTV ESTV
Princip sociálního
PRV PRV
PRV
PRV
Z
Z
Z
Z
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
PRV PRV
PRV
PRV
PŘV
PŘV PŘP , Z Z , PP
Z
Z
, PP
Základní podmínky
PRV PRV
PRV
PRV
VL ,
VL , F , CH , F , CH F , CH F , CH
života
PŘV
PŘV
PŘP
Lidské aktivity a
PRV , PRV , PRV , PRV , VL ,
VL , D , F , D , F , D , F , D , F ,
problémy životního
PČ
PČ
PČ
PČ
PŘV , PŘV , CH , CH , Z , CH , Z , CH ,
prostředí
PČ
PČ PŘP , Z PP , PČ PČ PŘP , Z
, PP ,
, PČ
PČ
Vztah člověka k
ČJ ,
ČJ ,
ČJ ,
ČJ , ČJ , VL , ČJ , VL ČJ , F , ČJ , F , ČJ , F , ČJ , F ,
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
prostředí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
PRV ,
VV

PRV ,
VV

PRV ,
VV

PRV ,
VV

PŘV , , PŘV , CH ,
CH , CH , Z , CH ,
VV
VV PŘP , Z PŘP , Z VV PŘP , Z
, VV
, VV
, VV ,
VZ

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a
ČJ , VL , ČJ , INF ČJ , INF ČJ
ČJ
ČJ
vnímání mediálních
PŘV , VL ,
sdělení
PŘV
Interpretace vztahu
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ ČJ , VL ČJ , VL ČJ , CH ČJ , CH ČJ , CH ČJ , CH
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
ČJ ČJ , INF ČJ , INF ČJ , PP ČJ
ČJ
sdělení
, PP
Vnímání autora
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
mediálních sdělení
Fungování a vliv
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ ČJ , INF ČJ , INF ČJ
ČJ ,
ČJ ,
médií ve společnosti
ESTV ESTV
Tvorba mediálního ČJ , TV ČJ , TV ČJ , TV ČJ , TV ČJ , ČJ , INF ČJ , INF ČJ , TV ČJ , TV ČJ , TV
sdělení
PŘV , , PŘV , , TV
TV
TV
Práce v realizačním
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ ČJ , INF ČJ , INF ČJ
ČJ
ČJ
týmu

Zkratka
AJ
CH
ČJ
D
ESTV
EV
F
HV
INF
MA
OV
PČ
PP
PŘP
PRV
PŘV

Název předmětu
Anglický jazyk
Chemie
Český jazyk
Dějepis
Estetická výchova
Etická výchova
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Občanská výchova
Pracovní činnosti
Přírodovědné praktikum
Přírodopis
Prvouka
Přírodověda
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Zkratka
RJ
TV
VL
VV
VZ
Z

Název předmětu
Ruský jazyk
Tělesná výchova
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Zeměpis
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4

Učební plán

4.1

Celkové dotace - přehled

Vzdělávací

Předmět

oblast

Dotace
1.

2.

3.

4.

5.

1.

6.

Dotace
7.

8.

9.

10.

2.

ročník ročník ročník ročník ročník ročník stupeň ročník ročník ročník ročník stupeň
Jazyk a
Český jazyk
jazyková
Anglický
komunikace
jazyk
Ruský jazyk

8+1

Matematika Matematika
a její
aplikace
Informační a Informatika
komunikační
technologie
Člověk a
Prvouka
jeho svět
Vlastivěda

4

1+1

7+2

4

1+1

7+2

4

2

7+2

6+1

5+1

40+9

4+1

4+1

4+1

3+2

15+5

3

3

3

9

3

3

3

3

12

2

2

2

6

4

4

3+1

15+1

4

Člověk a
příroda

Umění a
kultura

Člověk a
zdraví

Člověk a
svět práce

4

24

4

1

1

1

2

Přírodověda
Člověk a
společnost

4

1

6+2
2

2

4

2

2

4

Dějepis

2

2

2

2

8

0+1

1

1

1

3+1

1

1

1

1

4

Chemie

1

1

1

1

4

Přírodopis

2

2

2

2

8

Zeměpis

1

1

1

1

4

Přírodovědné
praktikum
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Estetická
výchova
Tělesná
výchova
Výchova ke
zdraví
Pracovní
činnosti

1

0+1

Občanská
výchova
Fyzika

1+1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

4

2

2

1

1

1

1

8

1

1

1

1

4

1

1

2

2

2

8

1

1

2

1+1

0+2

3+5

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

12

6

2

1+1

2

1+1
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Vzdělávací

Předmět

oblast

Dotace
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Dotace
7.

8.

9.

10.

2.

ročník ročník ročník ročník ročník ročník stupeň ročník ročník ročník ročník stupeň
Doplňující
vzdělávací
obory
Ostatní
předměty

Etická

0+1

0+1

0+2

0+1

0+6

0+1

0+1

výchova
Speciální

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

22

22

22

24

25

25

0+1

0+1

0+1

0+4

30

31

31

104+18

pedagogická
péče

Celkem hodin
4.1.1

120+20 30

Poznámky k učebnímu plánu

Ruský jazyk
U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně lze části vzdělávacích oborů nahradit
jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru nahradit
obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem.
Výše uvedená poznámka je aktuální právě v předmětu další cizí jazyk. Předpokladem úprav je
doporučení ŠPZ.
Matematika
Další náměty do výuky:
- skládání origami
- mozaiky
- zlomkovnice
- SUDOKU
Využití počítačového programu GEOGEBRA
Fyzika
Tematické celky se v ročnících probírají následovně:
7. ročník
Látky a těles
Pohyb těles, síly
8. ročník
Pohyb těles, síly
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Vesmír
9. ročník
Energie
Jaderná energie
Elektromagnetické a světelné děje
10. ročník
Elektromagnetické a světelné děje
Energie (tepelné děje)
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Fyzika
Zvukové děje
Chemie
Tematické celky se v ročnících probírají následovně:
7. ročník
* Pozorování, pokus a bezpečnost práce
* Směsi
8. ročník
* Pozorování, pokus a bezpečnost práce
* Částicové složení látek
* Chemické reakce
9. ročník
* Pozorování, pokus a bezpečnost práce
* Anorganické sloučeniny
10. ročník
* Organické sloučeniny
* Chemie a společnost
Přírodopis
Tematické celky se v ročnících probírají následovně:
7. ročník
* Obecná biologie a genetika
* Biologie hub
* Biologie rostlin
* Praktické poznávání přírody
8. ročník
* Biologie živočichů
* Praktické poznávání přírody
9. ročník
* Biologie člověka
* Praktické poznávání přírody
10. ročník
* Neživá příroda
* Základy ekologie
* Praktické poznávání přírody
Zeměpis
7. ročník
Přírodní obraz Země
Geografické informace
Regiony světa - Evropa
Společenské a hospodářské prostředí - Evropa
Životní prostředí - Evropa
8. ročník
Geografické informace
Regiony světa - Amerika, Asie
Společenské a hospodářské prostředí – Amerika, Asie
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Zeměpis
Životní prostředí – Amerika, Asie
9. ročník
Geografické informace
Regiony světa – Afrika, Austrálie, Antarktida
Společenské a hospodářské prostředí – Afrika, Austrálie, Antarktida
Životní prostředí – Afrika, Austrálie, Antarktida
10. ročník
Geografické informace
Česká republika
Životní prostředí – Česká republika
Terénní geografická výuka
Tělesná výchova
Na II. stupni jsou žáci rozděleni v době výuky Tělesné výchovy na chlapce a dívky. Jejich výuka
probíhá fyzicky odděleně. Podle možností rozvrhu neprobíhá výuka tělesné výchovy chlapců a
děvčat ve stejném čase (z důvodu jedné tělocvičny), ale v kombinaci s jiným předmětem. Skupiny
mohou být složeny z žáků různých ročníků a s různým druhem zdravotního postižení v rámci platných
předpisů.
Pracovní činnosti
V každém ročníku I. stupně se probírají tematické okruhy:
Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
V každém ročníku II. stupně se probírají tematické okruhy:
Svět práce
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
Předměty speciálně pedagogické péče
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Charakteristika vyučovacího předmětu Odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci a českému
znakovému jazyku
Předmět speciálně pedagogické péče zařazený dle doporučení příslušného SPC.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Obsahem předmětu speciálně pedagogické péče - Odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci
a českému znakovému jazyku
– je porozumění mluvené řeči za pomoci odezírání a znakům českého znakového jazyka
– směřuje k praktickému porozumění mluvené řeči za pomoci odezírání a znakům českého
znakového jazyka, k rozšiřování slovní zásoby.
Cílové zaměření předmětu speciálně pedagogické péče - Odezírání, rozumění mluvené řeči a její
produkci a českému znakovému jazyku
Cílem je, aby rozumový a emocionální obsah komunikace žáka se sluchovým postižením odpovídal
úrovni komunikace slyšících vrstevníků, přísun informací za pomoci pro něj přijatelných
komunikačních kódů, žáci mluvenou řeč nebo přečtený text převedou do znakového jazyka, nebo
jsou schopni za pomoci znakového jazyka vyjádřit svoje myšlenky, mluvenou řeč jsou schopni
zachytit zrakem a za pomoci odezírání porozumět obsahu.
Metody a zásady:
Rozvíjení slovní zásoby
Rozvíjení napodobovacích schopností
Zrakové vnímání mluvené řeči a její odezření
Rozvíjení zrakové a sluchové percepce
Rozvíjení jemné motoriky
Rozvíjení řeči pomocí kolektivních her
Odezírání jednoduchého mluveného projevu
Četba psaného textu a její převedení do znakového jazyka
Uplatňované metody:
Metoda napodobování
Uplatňované zásady:
Zásada krátkodobého cvičení
Zásada minimální akce
Zásada individuálního přístupu
Zásada vývojovosti
Zásada názornosti

Způsob hodnocení vyučovacího předmětu: Nehodnoceno
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Odezírání, rozumění mluvené řeči a její
produkci a českému znakovému jazyku
Předmět je zařazený jako (ne)povinný pro žáky se sluchovým postižením v 1. až 10. ročníku
dle doporučení příslušného SPC.
Předmět je zařazen pro žáky se SP postižením, dle možností rozvrhu je části žáků nabídnuta v
rámci vyučování, učitel – speciální pedagog využívá i během běžné výuky především českého jazyka
časové a organizační možnosti pro individuální práci s každým žákem dle jeho potřeby.
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Předmět Odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci a českému znakovému jazyku je
vyučován v kmenové třídě žáků
Speciální pedagog uplatňuje aktivizující metody, pracuje s videomateriály, s obrázky a texty
vycházejícími ze zájmů žáků. Dále se využívá texty pohádek, básní, říkadla, hračky i konkrétní
předměty – vše pro motivaci komunikace.
Během práce se speciální pedagog intenzivně věnuje dítěti, navozuje důvěrnou, přátelskou
atmosféru, volí individuální tempo nácviku.
Spolupráce:
Dle individuálních potřeb žáků spolupracuje speciální pedagog především s učitelem českého
jazyka.
Rodiče každého žáka jsou informováni (na třídních schůzkách či dle potřeby), zváni na
konzultace a vybízeni ke spolupráci.
Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci a
českému znakovému jazyku
Během hodin postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozcvičíme mimické svaly, motoriku
ruky, jemnou motoriku, zrakovou percepci, učíme se odezírání nových hlásek, správné postavení
ruky jednotlivých znaků, upevňujme a procvičujeme znaky ve slovních spojeních a větách, které mají
význam, společně hodnotíme práci.


Navozujeme při práci dobrou náladu



Udržujeme při vyučování stálý zrakový kontakt s žáky, aby všichni měli možnost aktivně se
zapojit do vyučovacího procesu



Rozšiřujeme slovní zásobu v tematických okruzích, které žáky zajímají a které jsou prakticky
využitelné.



Věnujeme se nácviku konverzace ZJ v běžných sociálních a společenských situacích.



Pro porozumění obsahu využíváme obrázky i konkrétní předměty



Dbáme při práci s žáky na předcházení vzniku komunikační bariéry



Zaznamenáváme výsledky a žáka s nimi seznamujeme, výsledky společně hodnotíme.

Ročník: první až třetí - žáci se sluchovým postižením
OČEKÁVANÉ

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

VÝSTUPY

Žák:
používá
jednoduchou
daktylní




Rozeznává jednoduché znaky
Přiřadí písmeno ke správné poloze ruky
a naopak

Znaky daktylní abecedy
vyjadřuje písmena pomocí znaků
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abecedu
 Rozumí jednotlivým znakům abecedy
 Sám používá daktylní znaky pro
jednotlivá písmena
 Z jednotlivých znaků skládá slova
 - hláskuje probraná slova daktylní
abecedou
 Dorozumí se za pomocí znaků abecedy
 Používá daktylní abecedu ve výuce
rozezná vybrané  Udrží oční kontakt s mluvící osobou
jednoduché
hry
na
rozvoj
hlásky a slova  Rozlišuje zrakem samohlásky
senzorické pornosti
 Rozlišuje zrakem retné souhlásky
v pomalé
rozvoj zrakového vnímání
 Rozliší zrakem jednoduchá krátká slova
mluvené řeči za  Vybere z nabídky obrázků odezřené
odezírání samohlásek
pomoci
odezírání retních hlásek
slovo
 Rozlišuje odezřením jméno svoje i
odezírání
jména svých spolužáků
 Vybere odezíráním ze známého
rozhovoru vybraná označená slova
- rozumí
navození: - jednoduché hry
 Udrží oční kontakt s učitelem a
spolužáky
jednoduchým
s tvarem a polohou ruky
 Rozliší zrakem stejné a odlišné polohy
pokynům
a
hry na nonverbální komunikaci –
ruky
větám ve ZJ,  Správně napodobí polohu těla i mimiku hry s mimikou obličeje – mrkání,
učitele
adekvátně na ně
úsměvy, mračení, …

Správně
napodobí
různé
polohy
prstů
a
reaguje
cvičení pozornosti
ruky
napodobování
 Rozumí přirozeným posunkům a
hry na zrcadla
správně je užije v situacích
 Ukáže na obrázku zvíře nebo věc
cvičení na udržení zrakového
předváděné učitelem
kontaktu
 Umí vybrat správný obrázek podle
přirozené posunky
krátkého popisu učitele
základní posunky – chci nechci,
 S pomocí učitele napodobí
jednoduché znaky
ano, ne, pozdravy, počkej, pojď
 Ukáže znakem jednoduché obrázky
sem, odejdi, …
 Správně reaguje na otázky
v modelových situacích
 Ukazuje správnou odpověď na
otázku
pochopí obsah  Udrží pozornost při konverzaci
s učitelem
jednoduché
 Zná a aktivně používá pozdravy
konverzace dvou
 Rozumí základním společenským frázím
lidí ve ZJ
a adekvátně na ně reaguje

základní společenské situacew a
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pozdravy
čtení a předvádění jednoduchých
vět ve znakovém jazyku
jednoduché říkanky v ZJ
rozumí záklaním 
jednoduchým
znakům a větám



ve

vztahu 
k probíranému

tématu
vede
jednoduchý
rozhovor ve ZJ





Ukáže správný obrázek podle
předvedeného znaku
Pojmenuje ZJ předměty podle
probíraných témat
Na obrázcích vyhledává odpovídající
situaci podle předvedených znaků
Tvoří jednoduché věty ze známých
znaků ZJ

potraviny

Odpoví na návodnou otázku
Za pomoci návodných otázek dokáže ve
ZJ sdělit nějakou informaci
Za pomoci návodných otázek dokáže ve
ZJ sdělit nějaký svůj zážitek

vyprávění vlastních zážitků

zvířata
rodina
číslovky
oblečení
základní činnosti v běžném životě

Ročník: čtvrtý – šestý - žáci se sluchovým postižením

OČEKÁVANÉ

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

VÝSTUPY Z RVP
ZV
Žák:



Dorozumí se za pomocí znaků abecedy
Používá daktylní abecedu ve výuce

Znaky daktylní abecedy

rozezná vybrané 

Rozlišuje zrakem krátké a dlouhé
slabiky
Rozlišuje zrakem retozubné hlásky
Rozliší zrakem jednoduchá krátká slova
Vybere z nabídky obrázků odezřené
slovo
Vybere odezíráním ze známého
rozhovoru vybraná označená slova
Odezře jednodušší slova z nabídky dle

odezírání jednoduchých slov

používá
jednoduchou

vyjadřuje písmena pomocí znaků

daktylní
abecedu
hlásky a slova



mluvené řeči za 
pomoci

odezírání
v pomalé



rozvoj

zrakového

vnímání

–

didaktické hry
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probíraných témat
 Odezře jednoduché názorné pokyny
- rozumí


jednoduchým
pokynům
větám

ve

a
ZJ,



adekvátně na ně 
reaguje





Rozumí přirozeným posunkům a
správně je užije v situacích
Ukáže na obrázku zvíře nebo věc
předváděné učitelem
Umí vybrat správný obrázek podle
krátkého popisu učitele
S pomocí učitele napodobí jednoduché
znaky
Ukáže znakem jednoduché obrázky
Správně reaguje na otázky
v modelových situacích
Ukazuje správnou odpověď na otázku


respektuje
základní



komunikační
pravidla

respektuje základní pravidla
rozhovoru
umí popsat různé činnosti na
obrázku, nebo v běžných situacích
se vhodně zeptá

čtení a předvádění jednoduchých
vět ve znakovém jazyku
jednoduché říkanky v ZJ
jednoduché kratší pohádky ve ZJ
rozlišování tázacích a rozkazovacích
vět za pomoci mimiky
Slovesa a jejich používání v českém
znakovaném jazyce
posloupnost v čase
rozhovor

o

obsahu

situačních

obrázků

v rozhovoru, volí
vhodné
nonverbální
prostředky v ZJ
rozumí záklaním 
jednoduchým
znakům a větám



ve

vztahu 
k probíranému

tématu ve ZJ






Pojmenuje ZJ předměty podle
probíraných témat
Namaluje nebo vybere situační obrázek
podle popisu ve ZJ
Vybere předmět podle popisu učitele
ve ZJ
Krátce popíše ve ZJ nějaký předmět dle
probíraných témat
Přiřadí popis ve znakovém jazyce
k popisu v napsaném textu
Pomocí vhodně zvolených otázek ve ZJ
zjistí vlastnost předmětu
Píše slova v ČJ za pomoci diktátu ve ZJ
Přiřazuje k větám v ČJ věty v ZJ
Ukazuje znakem slova opačného
významu, souznačná a nadřazená slova

zájmena
škola
potraviny
počasí
základní činnosti v běžném životě
dopravní prostředky
roční období
dům
přídavná jména
časové termíny
slova

nadřazená,

souznačná

i

slova

podřazená,
opačného

významu
vede



jednoduchý
rozhovor ve ZJ



Tvoří věty s použitím nové slovní
zásoby ve ZJ

řízený rozhovor z témat dle zájmů
žáků

Za pomoci návodných otázek dokáže ve
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ZJ sdělit nějaký svůj zážitek
s pomocí učitele 
reprodukuje





obsah
přiměřeně
složitého sdělení
a reaguje na něj



Je schopen sledovat vyprávění učitele
nebo spolužáka v ZJ
Porozumí tomuto vyprávění
Zkráceně reprodukuje v ZJ
Sleduje krátkou videonahrávku za
pomoci tlumočení tlumočníka
Z nabídky vybere text odpovídající
videonahrávce

reprodukce vyprávění textu
videonahrávky s tlumočníkem

Ročník: sedmý – desátý žáci se sluchovým postižením

OČEKÁVANÉ

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

VÝSTUPY Z RVP
ZV
Žák:



používá
jednoduchou

Dorozumí se za pomocí znaků abecedy
Používá daktylní abecedu ve výuce

Znaky daktylní abecedy

Rozliší zrakem hlásky a vybraná slova
Odezře vybraná slova
Orientuje se za pomoci odezírání ve
vybraných větách
Odezře pokyny
Odezře otázku a reaguje na ni

odezírání jednoduchých slov

Vyjadřuje slova pomocí znaků

daktylní
abecedu
rozezná vybraná 
slova v pomalé 

mluvené řeči za
pomoci




odezírání,

rozvoj

zrakového

vnímání

–

didaktické hry

orientuje se za
pomoci
odezírání
v pomalé
mluvené řeči
Aktivně

se

zapojuje

do

rozhovoru,

do

běžné






respektuje základní pravidla
rozhovoru
diskutuje na dané téma ve skupině
pomocí znaků vyjádří svůj názor
argumentuje vhodným způsobem

rozhovor ve skupině, střídání se
v diskusi
vyjádření vlastních názorů
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komunikace,
videonahrávky
 používá vhodné výrazové
prostředky
respektuje
rozbor projevu žáků
komunikační
pravidla
rozumí větám ve 
vztahu
k probíranému
tématu ve ZJ





Pojmenuje ZJ předměty podle
probíraných témat
Orientuje se ve znacích k danému
tématu
Krátce popíše ve ZJ nějaký předmět dle
probíraných témat
Sám vypravuje několik vět k danému
tématu

porozumí
jednoduššímu
výkladu ve ZJ

Témata z běžného života

Odborný výklad učitele






Seznamuje
s kulturou

Porozumí výkladu učitele ve znakovém
jazyce
Reaguje na výklad
Odpovídá správně na kontrolní otázky
Krátce reprodukuje sledovaný výklad
Krátce popíše pracovní postup

Popis




Časopisy pro neslyšící

Pracuje s časopisy pro neslyšící
Seznamuje se se SP autory

nějakého

postupu

nebo

prostředí

Knihy od neslyšících autorů

neslyšících
Překládá
jednoduché




texty
do

znakového

jazyka, přečtený
text
krátce 

interpretuje za

pomoci znaků

Je schopen sledovat vyprávění učitele
nebo spolužáka v ZJ
Porozumí tomuto vyprávění
Zkráceně reprodukuje v ZJ
Sleduje krátkou videonahrávku za
pomoci tlumočení tlumočníka
Dramatizuje shlédnutý text s pomocí ZJ
Přeloží jednoduchý text do ZJ a opačně
Porozumí tlumočenému textu z
videonahrávky

reprodukce vyprávění textu
videonahrávky s tlumočníkem
dramatizace textu za pomoci ZJ
překlad čteného textu do ZJ
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Charakteristika vyučovacího předmětu Rozvíjení sluchového vnímání
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět klade důraz na rozvoj sluchového vnímání jako jedné z podmínek rozvoje mluvené i psané
řeči a zvládnutí techniky čtení. Společně s dalšími předměty Speciálně pedagogické péče (Nácvik
sociální komunikace, Logopedická péče, Rozumění mluvené a psané řeči a její reprodukce) se podílí
na utváření a rozvíjení komunikačních dovedností. Zaměřuje se na rozvíjení a posilování sluchového
vnímání v nejvyšší míře vzhledem k individuálním možnostem. Využívá hravé činnosti a formy práce,
využívá mateřskou reflexní metodu.
Vzhledem k tomu, že jde o rozvoj smyslového vnímání, je třeba ještě výrazněji zohlednit individuální
možnosti jednotlivých žáků. Důraz na sluchovou výchovu je kladen zejména v prvním období, které
se soustředí na nácvik správného čtení a psaní.

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Předmět Rozvíjení sluchového vnímání je zaměřen na:
1. dovednost zaměřit a udržet sluchovou pozornost
2. rozvíjení a posilování všech podsložek sluchového vnímání
3. zvyšování úrovně fonematického uvědomování, využití sluchového vnímání pro rozvoj řeči, čtení a
psaní
Podsložky předmětu Rozvíjení sluchového vnímání :


naslouchání



rozlišení figury v pozadí



sluchová diferenciace (rozlišování)



sluchová analýza a syntéza



sluchová paměť



vnímání rytmu

Cílové zaměření předmětu:
V rámci podsložky naslouchání:


zaměřit pozornost na sluchové vjemy

50

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10

Rozvíjení sluchového vnímání
 soustředěně naslouchat (např. vyslechnout pohádku, příběh)


rozlišovat zvuky

V rámci podsložky rozlišení figury a pozadí:


schopnost soustředit se na určitý sluchový podnět (např. mluvené slovo)

V rámci podsložky sluchová diferenciace (rozlišování):


diferencovat sluchem délku zvuku



diferencovat sluchem různé zvuky (např. zvukově podobné hlásky)

V rámci podsložky sluchová analýza a syntéza:


sluchovou cestou vyčlenit z jednotlivé prvky z celku - analýza (slova z vět, hlásky ze slov)



složit z prvků celek - syntéza

V rámci podsložky sluchová paměť:
 zachytit, zpracovat a uchovat informace přicházející sluchovou cestou

Uplatňované metody, pomůcky pro výuku:


individuální cvičení



dramatizace



reprodukce textu nebo jeho částí



individuální i kolektivní hry



hry s nástroji, rytmická cvičení



poslech hudby

Logopedická péče
* Logopedickou péči je nutné diferencovat dle typu postižení žáka.
* U lehkého sluchového postižení jsou primárně prováděna oromotorická, dechová a fonační
cvičení, cvičení na jemnou motoriku a sluchovou a zrakovou percepci. Následně je rozvíjena
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foneticko – fonologická rovina jazyka a dle individuální potřeby žáka jsou sekundárně stimulovány
roviny lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická a pragmatická.
* U těžkého sluchového postižení jsou primárně prováděna oromotorická, dechová a fonační
cvičení, cvičení na jemnou motoriku a sluchovou a zrakovou percepci; současně je rozvíjena
obsahová stránka řeči tzn. lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická a pragmatická rovina.
Sekundárně je upravována formální stránka řeči tzn. foneticko-fonologická rovina.
* Přípravná cvičení
* Rozvoj sluchového vnímání ve všech oblastech:
* - Sluchové naslouchání (lokalizovat zdroj zvuku, poznat předmět podle zvuku, poznávání písní
podle melodie, naslouchání pohádce)
* - Sluchová diferenciace (rozlišovat dvojice slov lišících se jednou hláskou, měkčením, znělostí,
délkou, vyčleněním hlásky)
* - Sluchová analýza a syntéza (skladba hlásek ve slově, pozice hlásek ve slově, skladba slov ze slabik
a jejich počet, skladba věty ze slov, )
* - Vnímání rytmu (rytmizace, opakování daného rytmu, rytmické vyslovování slova po slabikách, s
doprovodem tleskání, ťukání, spojení rytmu s pohybem těla, rytmizace rýmu nebo vlastního jména)
* - Sluchově verbální paměť (opakování jednoduché věty, přesné opakování dvojverší a souvětí,
opakování postupně rozvíjených vět formou hry /Maminka koupila …., …/, opakování řady
nesouvisejících slov, učení se básniček, písniček s podporou obrázků i bez ní)
* Rozvoj motoriky:
* Jemná motorika
* - konečky palce se postupně dotýkají konečků ostatních prstů („prsty se zdraví“)
* - prst pravé ruky se postupně dotýkají prstů ruky levé
* - ukazováček a prostředníček pravé ruky „běhají“ po stole, to samé i levou rukou
* - vytvořit „brýle“ s palce a ukazováčku
* Rozvoj artikulačních orgánů:
* Postupné cvičení pohyblivosti s využitím zrakové korekce v logopedickém zrcadle a motivované
hrou.
* Rtů – nafukování tváří, zaokrouhlování rtů, špulení rtů, široký úsměv, foukání na pírko, pískání,
třepání rtů –„prskání“
* Čelisti – plynulé zvedání a spouštění čelisti, žvýkání
* Jazyka – vyplazování, olizování rtů, hlazení zoubků z vnější i vnitřní strany, bouličky ve tváři,
přejíždění jazykem po patře, trubička,
* Měkkého patra – kloktání, pití slámkou, foukání trubičkou a bublifukem, mluvení šeptem
* Rozvoj vizuální percepce:
* - Rozvíjet schopnost rychlého postřehu (co se změnilo, co chybí…)
* - Rozvíjet schopnost přesného zrakového vnímání (co se změnilo na obrázku, ve třídě, kdo se
vyměnil, schoval…)
* - Rozvíjet schopnost prohlubování zrakové paměti (pexeso, domino…)
* - Rozvíjet schopnost zrakové analýzy a syntézy (puzzle, rozstříhané obrázky, tvary)
* Motorika očních pohybů (vizuomotorika )
* Motorika očních pohybů je důležitá pro správný nácvik čtení a psaní. Tuto oblast procvičujeme
při:
* - prohlížení knih (od začátku knihy do konce)
* - při řazení obrázků (zleva doprava)
* - při vypracovávání pracovních listů odshora dolů, zleva, doprava
* - použitím tzv. jednotažek – obrázků kreslených jedním tahem
* - hledání cesty v bludišti, labyrintu
* - spojování obrázků z teček určeným směrem
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* Dechová a fonační cvičení
* Osvojení správných dechových stereotypů důležitých pro mluvní či pěvecký výkon a s tím spjaté
dechové ekonomie.
* Cvičení nádechu
* - správný prodloužený nádech nosem bez zvedání ramen (vnímáme a poznáváme vůně, např.
květiny, ovoce, jídlo)
* - střídání nádechu ústy a nosem (využití bylinek, hry na zvířátka, na potápěče)
* Cvičení výdechu
* - prodlužování výdechové fáze, zpomalování výdechu (např. foukání na zrcadlo – dítě si dech
uvědomí tím, že ho cítí i vidí)
* - prodlužování výdechové fáze s hlasem (vlak –úúúú, sova- húúú, husa-ssss, vlak-šššš, koza-mééé,
ovce- bééé, auto- túúú, vosa- bzzz, voláme- halóóó, kráva- búúú)
* - foukání do pěny (sfouknutí pěny z dlaně, sfouknutí brčkem)
* - bublifuk (vytváření bublin)
* - papír (foukání do proužků papíru, do papírového kapesníku, ubrousku)
* - využití flétničky, píšťalky, frkačky
* - brčka (správný nádech bez zvedání ramen, dlouhý výdech do vody)
* - větrníky (využití dětských větrníků)
* - nafukovací balónky (např. nafukování na dětskou oslavu)
* Usměrňování výdechového proudu
* - foukání lehkého míčku po vyznačené cestě, šikmé ploše
* - sfoukávání svíčky, odkvetlé pampelišky fúfúfú
* - foukání papírové kuličky do branky (fotbal)
* - foukání „autíčka“ do garáže
* - foukání na zmrzlé ruce chuchuchu
* - kvílíme jako vítr fífífífí
* - foukání hraček na vodě (lodičky, kachničky)
* - hry s barevnou skvrnou (rozfoukávání barvy)
* - frkačky
* Cvičení dechové výdrže
* - přenášení papírových kousků přisátím k brčku (po zvládnutí můžeme vyzkoušet i lentilky)
* - zadržování dechu (hra: „Vodníci“, „Potápěči“)
* Cvičení hospodaření s dechem
* - vyslovování slabik a slov na jeden výdech
* - Vyslovování říkanky na jeden nádech (haló, haló, co se stalo aj.)
* - foukání brčkem do vody
* - fajfka s polystyrenovým míčkem
* Hry s hlasem
* - divíme se júúúú, jéééé, jóóóó
* - napodobujeme bručení medvěda, medvědice, medvíděte
* - mluvíme jako postavy v pohádkách (koza, kůzlata, babička, Budulínek…)
* Fonační cvičení
* Cvičení zaměřená na ovládání fyziologicky tvořeného hlasu při realizaci mluvního a pěveckého
projevu.
* - Nácvik měkkého hlasového začátku – uvolněně navozujeme hlas přes nosovku spojenou s
konsonantou h (hm, mňam, ham), postupně přes samohlásky měkce tvořené u,a,o,e,i
* - Rozvoj zvučnosti, nosovosti – nácvik brumenda, nosovek ve slabikách a citoslovcích (hm,hn se
zavřenými ústy, mňam, ham, hmmm, jééé, jooo, tuntun, nonono,),
* - Cvičení síly, barvy hlasu - hry zaměřené na emocionálně zabarvené reakce na úrovni slabik, slov,
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vět, práce se sílou hlasu – křik, šepot, postupné zesílení a ztišení hlasu
* - Rozvíjet zrakovou pozornost a postřeh (vyhledávat prvky v obrázku, hledání stejných dvojic,
sledování linie, co se změnilo, co chybí…)
* - Rozvíjet schopnost zrakové diferenciace (rozdíly mezi obrázky, vyhledat odlišný prvek, rozlišení
obrázků, tvarů, písmen, …)
* Foneticko-fonologická rovina (zvuková rovina řeči)
* Dle pravidla nejmenší fyziologické námahy dodržovat pořadí vyvození a fixačního procesu
fonémů:
* - Samohlásky
* - Souhlásky závěrové: p, b, m, t, d, n, ť, ď, ň, k, g
* - Souhlásky úžinové jednoduché: f, v, j, h, ch, s, z, š, ž
* - Souhlásky polozávěrové a úžinové se zvláštním způsobem tvoření: c, č, l, r, ř
* - Sluchové naslouchání (lokalizovat zdroj zvuku, poznat předmět podle zvuku, poznávání písní
podle melodie, naslouchání pohádce, reakce na dohodnutý zvuk či slovo)
* - Sluchová diferenciace (rozlišovat dvojici zvuků, dvojice slov lišících se jednou hláskou, měkčením,
znělostí, délkou, vyčleněním hlásky, rozlišovat hlasitou tichou řeč či zvuk, rychlé a pomalé tempo
řeči)
* - Fonematická diferenciace (rozlišovat hlásky ve slově, hlásky zvukově podobné, určení první,
poslední, hlásky ve slově)
* Lexikálně – sémantická jazyková rovina řeči (slovní zásoba, porozumění, práce s pojmy,
vyjadřování)
* - Rozvoj slovní zásoby v tematických okruzích dle zájmu dítěte s využitím obrázkových materiálů
* - Komentování, popisování předmětů, dějů, událostí doplněné názorem
* - Kategorizace a zobecňování pojmů (co nepatří do skupiny a proč, pojmy nadřazené a podřazené)
* - Asociace k danému výrazu (stůl – ubrus, noha – bota,…)
* - Užívání synonym, tj. slov nestejně znějících, ale stejného významu (holka, dívka, dívenka…)
* - Užívání homonym, tj. slov stejně znějících, ale jiného významu (kohoutek – zvíře, kohoutek –
vodovodní,…)
* - Tvorba protikladů (s obrázky i bez nich)
* - Volné vyprávění zážitku, popis obrázku
* - Sestavení a reprodukce dějové posloupnosti
* - Manipulace s předměty podle pokynů
* - Výběr obrázků podle pokynů
* - Chápání citově zabarvené věty
* Morfologicko - syntaktická jazyková rovina řeči (užívání slovních druhů, větosloví, tvarosloví)
* - Tvoření krátkých vět (lepší orientace ve sdělení, lepší chápání a nápodoba struktury věty)
* - Trénink slovosledu na důvěrně známých a často opakovaných větách
* - Trénink slovosledu a tvarů slov při popisu jednoduchého obrázku
* - Využití modelových vět na procvičení předložkových vazeb, používání spojek, zvratných zájmen
* - Tvoření jednotného a množného čísla s pomocí obrázků
* - Doplňování správného tvaru slova do příběhu (malované čtení)
* - Vytváření a užití zdrobnělin s pomocí obrázků (velká je loď x malá je lodička…)
* - Nácvik stupňování přídavných jmen (malý- větší- největší, dlouhý – delší – nejdelší)
* - Chápání rýmu, cit pro rým, tvoření rýmů (kytička-kočička-babička)
* - Pojmenovávání pracoviště a pracovníků (kuchyně-kuchař-kuchařka)
* Pragmatická jazyková rovina (sociální užití řeči)
* - Učit dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu
* - Učit požádat o něco, poděkovat, pozdravit
* - Učit předat krátký vzkaz
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* - Učit smysluplně vyjádřit vlastní myšlenku, nápad, vyjádřit vlastní pocit
* - Učit popsat situaci, událost (využít dějový obrázek, konkrétní situaci)
* - Rozvíjet souvislé vyjadřování pomocí známých pohádek
* - Učit vést dialog, adekvátně odpovídat na otázky, ptát se
* - Vymýšlet přirovnání s využitím obrázků (těžký jako, rovný jako…)
Rozvoj grafomotorických dovedností
Metodika: Nácvik a fixace správného úchopu psacího náčiní, správné sezení u této činnosti, uvolnění
ramenního-loketního kloubu až po zápěstí. Osvojování a upevňování grafomotorických dovedností
pomocí praktických cvičení individuálních i skupinových. Důraz je kladen na zábavné formy práce. V
grafomotorickém předmětu speciálně pedagogické péče bude využíváno mnoha pomůcek. Např.
prosvícené pískovnice, stojany s papírem, interaktivní tabule, šablonky tvarů, pracovní sešity,
pracovní listy, modelíny….
Osvojování nových grafomotorických tvarů se bude realizovat za pomoci říkanek, písniček a
rytmických cvičení. Hlavní činností bude obkreslování, nebo samostatné kreslení jednotlivých tvarů.
U starších žáků půjde o nácvik psaní abecedy, slov, vět. U žáků Ruského jazyka je možné trénovat
psaní azbuky, vět v azbuce. Nácviky budou směřovat k praktickému využití jak ve škole, tak v běžném
životě.
Konkrétní výstupy a učivo
- Správná výška držení psacího náčiní
Mezi hrotem tužky a prsty by měla být mezera asi 3 cm. Pokud dítě drží tužku níže, tak je omezen
pohyb prstů. Prsty se nemůžou pohybovat a vzniká v nich napětí. Při vysokém úchopu je tužka
špatně ovladatelná. Správný úchop je špetkový.
Problém s výškou úchopu může vyřešit jednoduchá pomůcka – navléknout slabou gumičku do
správné výšky na tužku.
- Správné sezení u psaní a kreslení
Při sezení by měla být chodidla opřená o zem nebo podložku, tak je zajištěna stabilita. Výška
pracovní desky by měla dítěti dosahovat asi do půlky hrudníku, tělo je mírně nakloněné dopředu, ale
nemělo by se o desku opírat, je rovnoběžně s hranou stolu. Jedna ruka drží tužku, druhá je volně
položená na stole rovnoběžně s tělem a hranou stolu a přidržuje papír. Dítě by mělo mít ramena ve
stejné výšce, hlavu mírně skloněnou v ose páteře, oči ve vzdálenosti od papíru asi 25-30 cm.
- Zautomatizování grafomotorických pohybů a propojení pohybů všech kloubů - paže, ramena, loktu,
zápěstí, prstů. Nejvhodnější činností je vybarvování omalovánek.
- Nácvik uvolňovacích cviků, písmen, slov, vět
- Např.
- Klubíčka: Jak si hraje kočička? Motá ráda klubíčka.
- Dlouhá klikatá čára: Naše Micka si jen hrála a klubíčko zamotala.
- Rovná čára, vodorovná: Koulelo se klubíčko, zkus ho chytit kočičko.
- Rovná čára svislá: Peřina je jako hrad, tam se bude Micce spát.
- Šikmá čára vzhůru: Nevíš kde je sluníčko? Zvedni oči kočičko.
- Dolní oblouk: Micka vzala dětem hračku, tak ji daly na klouzačku.
- Horní oblouk: Jestli máš chuť na mlíčko, přeskoč keřík kočičko.
- Vlnovka: Kdo se bojí vodičky, ten nechytí rybičky.
- Závitnice vlevo, nebo v pravo: Ať jsi hlemýžď nebo šnek, naše Micka ráda špek.
- Horní klička: Naše Micka ráda mlíčko, kam poletíš vlaštovičko?
- Dolní klička: Tahle Micka u rybníčku, ráda kouká na rybičku.
- Ovál: Naše kočka Micinka, ráda kouká z okýnka.
- Šikmá čára dolů:
- Utrhni si kočičko, aspoň jedno jablíčko.
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- Při grafomotorických činnostech je vhodné střídat plochy i náčiní. Vhodné je používat tabule svislé,
šikmé. K nácviku volte plochy drsnější i hladké folie, materiály měkké i tvrdé. Role balícího papíru je
vhodná pro práci ve skupinách.
Další vhodné činnosti k procvičení jemné motoriky:
- kreslení prstem do krupičky, mouky, písku
- válení, hnětání, tvarování různých hmot
- poznávání různých materiálů hmatem v neprůhledném pytlíku (kamínků, písku, korálků, knoflíků,
špuntů, přírodnin…)
- modelování z těsta, plastelíny
- navlékání korálek
- motání klubíček vlny
- provlékání šňůrek otvory různých velikostí
- třídění přírodnin, tvarů, barev, velikostí
Technika grafomotoriky:
1. kresba prstem
2. kresba pastelem, křídou
3. kresba tužkou
4. malba štětcem, hygiena
5. správné držení psacího náčiní
6. udržení směru čáry
7. vybarvování
8. obkreslování, obtahování
9. dokreslování
10. napodobování
11. vlastní kresba a malba
12. zvládnutí přípravné techniky na psaní
13. spojování nacvičených tvarů
Osvojování tvarů:
1. volné čmárání
2. dotyky tužkou, obtisky štětce
3. klubíčko
4. oblouky
5. směrové čáry
6. kružnice, ovály
7. spirály
8. spojené oblouky
9. kličky
10. zátrhy
11. ostré obraty
12. psaníčko
(Tabulka č. 1, Uvolňovací grafomotorické cviky - Svobodová 2001)
http://docplayer.cz/974288-Spolecne-ale-kazdy-podle-sveho-iii-metodika-grafomotoriky-pro-praci-sdetmi-se-svp-c-5.html
Doporučená literatura: Výuka čtení a psaní na I. stupni Základní školy – Bohumíra Fabiánová – Jiří
Havel – Miroslava Novotná Brno 1999
Prostředky alternativní a augmentativní komunikace
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Charakteristika vyučovacího předmětu Prostředky alternativní a augmentativní komunikace (AAK)
Prostředky augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale
kompenzovat projevy poruchy a postižení u žáků se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.
AAK jsou všechny formy dorozumívání, které doplňují nebo nahrazují řeč, ať už přechodně nebo
trvale. AAK užívá cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky, předměty, fotografie, obrázky,
symboly, piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým
výstupem a počítače. Výběr metody závisí na individuálních schopnostech každého dítěte (intelekt,
motorické a rozlišovací schopnosti).
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Obsahem tohoto předmětu je vnímání a chápání žáka různých jazykových sdělení. Učí se v něm
správnému a srozumitelnému vyjadřování dle svých schopností a možností.
Cílové zaměření předmětu:
Cílem předmětu je rozvíjení komunikačních dovednosti žáka takovým způsobem, tak aby se mohl
zapojit do společnosti.
Uplatňované metody:
Při budování podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů je třeba využívat všech
schopností žáka. Zásadou je vždy to, aby způsob dorozumívání byl co nejpřirozenější, jak je to jen v
dané situaci možné. AAK tedy využívá např.:
Metody AAK:
•

metody AAK bez pomůcek – oční kontakt, mimika, gesta, řeč těla, manuální znaky

•

metody AAK netechnické s pomůckami – předměty, fotografie, symboly, písmo (komunikační

tabulky, knihy), systémy grafických symbolů ( VOKS)
•

metody AAK technické – pomůcky bez hlasového výstupu, pomůcky s hlasovým výstupem (

SymWriter, GoTalk), počítač
Počítač a jeho využití - reedukační pomůcka, kompenzační pomůcka, pomůcka pro výuku, možnost
budoucího pracovního uplatnění, možnost vytváření kontaktů s ostatními lidmi
Globální čtení:


pomůckou je soubor obrázků a slov



žák se učí vnímat slovo jako známou jednotku řeči

Sociální učení:


se uskutečňuje v sociálních situacích, v interakci s jinými lidmi a je zaměřené na aspekty
každodenního života



výsledkem je osvojení si určitých dovedností, postojů, způsobů chování a jednání, které jsou
okamžitě využitelné



sociální učení rozdělujeme na dvě části: sociální čtení s využitím prvků globálního čtení a
sociální počty

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
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Prostředky alternativní a augmentativní komunikace
 ovládá mateřský jazyk pro osobní a společenský život


vyjadřuje se jasně a srozumitelně



domluví se s dospělou osobou

Zdravotní tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Zdravotní tělesná výchova:
Zdravotní tělesná výchova rozvíjí nejen fyzické, ale i psychické zdraví žáků. Nejdůležitější je
atmosféra pohody a vzájemné tolerance, tak, aby žádný žák nemusel překonávat pocity studu nebo
ponížení. Všechny metody a strategie směřují k zajištění této pohody a v rámci možností žáků i ke
vzájemné pomoci a radosti z pohybu. Je vhodné společné vytváření a následné dodržování pravidel
bezpečného chování. Vhodné je využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých
mimořádných událostí.
Kompetence k učení
* žák je veden k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
* žák si osvojuje speciální vyrovnávací cvičení související s jeho oslabením
* žák uplatňuje vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotního oslabení
* učitel žákům umožňuje na základě jasných kritérií hodnotit své výsledky
Kompetence k řešení problémů
* žák chápe zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální pohody, která mu
pomůže při konstruktivním řešení problémů
* žák samostatně upozorní na problém při cvičení (např. pokud je cvičení v rozporu s jeho
oslabením)
* učitel žákům dodává sebedůvěru a podle potřeby jim v činnostech dopomáhá
Kompetence komunikativní
* žák využívá osvojené postupy a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci
* učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
Kompetence sociální a personální
* žák chápe zdatnost, dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu jako předpoklad pro výběr partnera i
profesní dráhy a propojuje zdraví a zdravé mezilidské vztahy se základními etickými a morálními
postoji
* učitel zadává úkoly, při nichž mohou žáci spolupracovat a umožní tak každému žákovi zažít pocit
úspěchu
Kompetence občanské
* žák získává základní orientaci v názorech na to, co je ve společnosti zdravé, co může zdraví
prospět, ale i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
* učitel umožňuje žákovi podílet se na utváření kritérií hodnocení činností a jejich výsledků
Kompetence pracovní
* žák je veden k zapojování do pracovních činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně
prospěšných činností
* žák uplatňuje správné způsoby držení těla při různých pracovních činnostech
Poznámky k vyučujícímu předmětu v rámci učebního plánu
* Akceptují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie.
Didaktické zásady lze definovat jako obecné požadavky, které jsou v souladu s cíli výchovy a
zákonitostmi vyučujícího procesu. Určují charakter vyučování a ovlivňují jeho efektivitu.
* Zásada uvědomělosti – pochopení smyslu a podstaty prováděné činnosti.
* Zásada názornosti – důkladné vytvoření představy pohybu a pohybového stereotypu.
* Zásada přiměřenosti – obsah i rozsah učiva, jeho obtížnost a používané způsoby mají odpovídat
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Zdravotní tělesná výchova
zdravotnímu stavu žáka. Je třeba dbát v úvahu psychický rozvoj tělesné schopnosti a pohybové
zkušenosti, věkové a individuální zvláštnosti.
* Zásada soustavnosti – předávané vědomosti a dovednosti tvořící logicky ucelený systém. Žák je
veden k soustavnosti tak, aby se pohybový režim stal základní hygienickou potřebou a přirozenou
součástí životního stylu
* Zásada trvalosti – výsledkem působení zdravotní tělesné výchovy mají být trvalé vědomosti,
dovednosti a pohybové návyky, které se stanou nedílnou součástí celoživotní orientace ke zdravému
způsobu života.
Nácvik sociální komunikace
Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Nácvik sociální komunikace:
* Během nácviku sociální komunikace postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozebereme
výchozí situace a cvičíme komunikaci a jednání, společně hodnotíme práci
* Posilujeme sami sebe a rozšiřujeme si tak spektrum toho, co se nám podařilo, podporujeme
dobrou náladu a spolupráci
* Do veškeré komunikace zapojujeme emoce, vyjadřujeme je a pojmenováváme je
* Připravujeme pro žáky párové nebo skupinové práce se společnými úkoly vytvářejícími podmínky
pro kooperaci
* Využíváme přehrávání sociálních situací „nanečisto“ s možnosti vyzkoušet si různé reakce
* Využíváme konkrétní životní situace vlastní i dětí (úmrtí, narození, ztráta zaměstnání, narozeniny
apod. k vyjadřování empatií)
* Pozorujeme lidi v dané situaci, kteří danou situaci zvládají a mají s ni již své zkušenosti
* Do vyučování zařazujeme relaxační chvilky dle potřeb dětí
* Společně pravidelně hodnotíme práci žáků

Posílení předmětů o disponibilní časovou dotaci
Český jazyk Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace vzdělávací obor Český jazyk a literatura,
předmět Český jazyk je z disponibilní časové dotace posílen na 1. i 2. stupni o jednu až dvě vyučovací
hodiny v každém ročníku. Předpokládáme, že v případě potřeby u jednotlivých žáků tuto disponibilní
časovou dotaci přesuneme na základě doporučení ŠPZ do předmětu speciálně pedagogické péče pokud z doporučení ŠPZ vyplyne větší časová dotace na speciální péči než je daná v učebním plánu (v
každém ročníku 1 hodina speciálně pedagogické péče).
Důvodem pro celkové posílení vyučovacího předmětu Český jazyk je jeho význam pro rozvoj
čtenářské gramotnosti a pro úspěšné osvojování poznatků v dalších vyučovacích předmětech zvláště
k přihlédnutí ke komunikačnímu handicapu žáků vyplývajícímu z druhu jejich zdravotního postižení.
Matematika Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace předmět Matematika je posílen o 1 hodinu
z disponibilní časové dotace v 10. ročníku, a to z důvodu zachování stejného rozsahu výuky ve všech
ročnících.
Prvouka Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět předmět Prvouka je z disponibilní časové dotace
posílen o 1 hodinu v 1. a 2. ročníku. Důvodem je zachování stejného rozsahu výuky tohoto oboru ve
všech ročnících 1. stupně a vytvoření podmínek pro přirozené poznávání okolního světa a jeho
zákonitostí v době, kdy žáci o okolní svět projevují skutečný zájem.
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Občanská výchova Vzdělávací oblast obor Člověk a společnost předmět Občanská výchova je z
disponibilní časové dotace posílen v 7. ročníku o 1 hodinu z důvodu dodržení rovnoměrné časové
dotace ve všech ročních 2. stupně a schůdnější realizace výuky v podmínkách méně četných
ročníkových skupin.
Přírodovědné praktikum Vzdělávací oblast obor Člověk a příroda předmět Přírodovědné praktikum
byl vytvořen z časové dotace pro obor Člověk a jeho příroda - v 7. ročníku a v 8. ročníku z jedné
hodiny disponibilní časové dotace. Předmět rozvíjí svou náplní u žáků pozorovací dovednosti a
vytváří experimentální základnu pro přírodovědné předměty. Fyzika, Chemie, přírodopis.
Pracovní činnosti Vzdělávací oblast obor Člověk a svět práce předmět Pracovní činnosti je na druhém
stupni v každém ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu a v 10. ročníku vytvořen ze dvou hodin
disponibilní časové dotace. Důvodem je jednak rovnoměrné rozložení předmětu ve všech ročnících a
hlavně příprava žáků na volbu povolání - praktické seznamování s různými druhy manuálních činností
a rovněž s problematikou světa práce.
Etická výchova Vzdělávací oblast obor Další vzdělávací obory předmět Etická výchova je vytvořen z
disponibilní časové dotace v rozsahu po jedné vyučovací hodině v ročníku 6.,7. a 8. Důvodem pro
zařazení předmětu v naší škole je dlouhodobá snaha o zlepšení sociálního klimatu ve škole. Cílem je
pomocí zážitkové a reflexivní pedagogiky vychovat osobnost sociálně pozitivního člověka.
Předměty speciálně pedagogické péče Předmět speciálně pedagogické péče je v učebním plánu
zařazen v povinném rozsahu 1 hodina týdně v každém ročníku. Tato hodina je z disponibilní časové
dotace. Úprava učebního plánu vychází ze zřizovací listiny školy, podle které je škola určena
výhradně žákům se zdravotním postižením, z čehož vyplývá nutnost zařazení podpůrných opatření a mezi ně patří i předmět speciálně pedagogické péče. Nabídka předmětů speciálně pedagogické
péče vychází z možností školy a předpokládaných potřeb žáků. V případě individuální potřeby
konkrétního žáka předpokládáme úpravu učebního plánu podle doporučení školského poradenského
zařízení.
Další cizí jazyk - výběr a zdůvodnění Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace vzdělávací obor
Další cizí jazyk, předmět Ruský jazyk je zařazen povinně pro každého žáka od osmého do desátého
ročníku s týdenní časovou dotací 2 vyučovací hodiny. Časová dotace může být upravena popřípadě
může být celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru nahrazen jiným v souvislosti s podpůrným
opatřením dle §16 odstavec 2 písmene b). Ruský jazyk byl v naší škole zařazen z důvodu "exotičnosti"
a tím i přitažlivosti pro žáky vyplývající ze setkání s azbukou a vzhledem ke speciálním vzdělávacím
potřebám žáků k radikální odlišnosti od Anglického jazyka. Dále předmět Ruský jazyk ukotvuje žáky
ve slovanských idejích.
Další předmět
Estetická výchova Vzdělávací oblast obor Člověk a kultura předmět Estetická výchova byl vytvořen z
povinné časové dotace v rozsahu po jedné vyučovací hodině v 9. a 10. ročníku. Předmět vytváří
podmínky pro předání teoretických základů z oblasti umění, probuzení zájmu o pasivní, ale
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uvědomělé vnímání umění a reaguje na specifické věkové zvláštnosti starších žáků 2. stupně, kteří
neprojevují zájem o aktivní činnosti hudební a výtvarné.

4.2

Přehled využití týdnů
Ročník

Školní těšení
Vánoční těšení
Prázdninové
těšení
Celkem týdnů

1.
ročník
1
1
1

2.
ročník
1
1
1

3.
ročník
1
1
1

4.
ročník
1
1
1

5.
ročník
1
1
1

6.
ročník
1
1
1

7.
ročník
1
1
1

8.
ročník
1
1
1

9.
ročník
1
1
1

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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5

Učební osnovy

5.1

Český jazyk

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

9
Povinný

9
Povinný

9
Povinný

9
Povinný

7
Povinný

7
Povinný

5
Povinný

5
Povinný

5
Povinný

5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu
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Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke sluchovému postižení žáků mimořádná pozornost. Důraz je
kladen na rozvoj základních komunikačních dovedností v českém jazyce, z nichž vyplývá výuka mluvnice i
literatury. Předmět je zaměřen na čtení přiměřených textů s porozuměním a k vedení žáků ke
kultivovanému dorozumění v běžných situacích českým jazykem mluveným nebo psaným. Výuka je
založena na prožitkovém vyučování vycházejícího z aktuálního školního či společenského dění.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzhledem ke zkušenostem pedagogů školy jsou využívány prvky mateřské reflexní metody van Udena
předmětu (specifické informace o předmětu převzaté z holandského Institutu voor Doven, která je charakteristická hraním “ dvojí role”, což je
důležité pro jeho realizaci)
zachytávání vyjádření žáka, reprodukce učitelem ve správné české podobě a následná činnost s žákem
vedoucí k plnému uvědomění správné podoby vyjádření.
Každý týden je věnován určitému vyhlášenému tématu, čímž je zaručeno vyučování s prožitkem. Prožitky
vycházejí z aktuálního školního (celoškolní celoroční projekt), třídního dění nebo společenského dění.
Na I. na 2. stupni je výuka rozdělena na tři tematické oblasti – jazykovou, komunikační a slohovou a
literární výchovu.
Jazyková výchova:
- žáci získávají základy systematického jazykového vzdělání potřebného pro osvojování poznatků v dalších
oblastech vzdělávání, prohlubují si obecné intelektové dovednosti, např. dovednost porovnávat různé jevy
a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění, učí se vyhledávat a
ověřovat potřebné informace v literatuře, slovnících, encyklopediích, v tištěné podobě i na internetu.
Komunikační a slohová výchova:
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Název předmětu

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie: společné

Český jazyk
- žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a dle možností
mluvit, učí se výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky s ohledem na komunikační situaci a prostředí,
učí se rozumět různým typům textů v tištěné i elektronické podobě, jež se vztahují k nejrůznějším situacím,
a kriticky posuzovat jejich obsah, zejména rozpoznat manipulaci v mluvené, písemné i elektronické podobě
a dokázat na ni adekvátně reagovat.
Literární výchova:
- žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby v tištěné i elektronické podobě základní literární druhy, učí
se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora, učí se formulovat vlastní názory na
přečtené dílo, rozvíjejí své základní čtenářské návyky a schopnost vytvářet vlastní literární texty, žáci
dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje a životní
hodnotovou orientaci.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s
ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků.
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk
Český jazyk je na I. stupni v 1. období zařazen v časovém rozsahu 9 hodin týdně, ve 2. období 7 hodin
týdně.
Český jazyk je na II. stupni zařazen v časovém rozsahu 5 hodin týdně.
Výuka je dle organizačních možností školy realizována ve třídní skupině složené z žáků se stejným stupněm
podpůrných opatření a stejného ročníku.
Výuka Českého třída probíhá standardně ve kmenové učebně třídy, ale vzhledem k prožitkovému
vyučování může probíhat i kdekoliv jinde ve škole nebo venku (včetně exkurze nebo výukového programu
např. ve hvězdárně, v muzeu).
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podíleti žáci.






Český jazyk a literatura

Anglický jazyk
Hudební výchova
Speciální pedagogická péče
Kompetence k učení:
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postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na každý vyučovací týden připravujeme zajímavé téma, vycházející z prožitku žáků a tematický text, který
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové je východiskem pro komunikační a slohovou a jazykovou výchovu
kompetence žáků
Při všech komunikačních situacích s dětmi dodržujeme hraní dvojí role – necháme dítěti volnost při jeho
vyjádření a následně vyjádření gramaticky i formálně správně zopakujeme, snažíme se o jednoznačnost
vlastního vyjádření – podpoříme ho graficky
Mluvnici vyučujeme na základě rozboru tematického textu, který má pro žáky smysl a vzbuzuje jejich zájem
S texty pracujeme tvořivě, zařazujeme dramatizace, ilustrace a chronologizace čteného článku
Vytváříme podmínky pro vedení zážitkových sešitů žáků a zápisy v nich využíváme k rozvoji komunikačních i
sociálních dovedností, k aktivnímu využívání mluvnických pravidel a k rozšiřování slovní zásoby
Kompetence k řešení problémů:
Na každý vyučovací týden připravujeme zajímavé téma, vycházející z prožitku žáků a tematický text, který
je východiskem pro komunikační a slohovou a jazykovou výchovu
Vytváříme podmínky pro vedení zážitkových sešitů žáků a zápisy v nich využíváme k rozvoji komunikačních i
sociálních dovedností, k aktivnímu využívání mluvnických pravidel a k rozšiřování slovní zásoby
Kompetence komunikativní:
Při všech komunikačních situacích s dětmi dodržujeme hraní dvojí role – necháme dítěti volnost při jeho
vyjádření a následně vyjádření gramaticky i formálně správně zopakujeme, snažíme se o jednoznačnost
vlastního vyjádření – podpoříme ho graficky
Na každý vyučovací týden připravujeme zajímavé téma, vycházející z prožitku žáků a tematický text, který
je východiskem pro komunikační a slohovou a jazykovou výchovu
Mluvnici vyučujeme na základě rozboru tematického textu, který má pro žáky smysl a vzbuzuje jejich zájem
S texty pracujeme tvořivě, zařazujeme dramatizace, ilustrace a chronologizace čteného článku
Vytváříme podmínky pro vedení zážitkových sešitů žáků a zápisy v nich využíváme k rozvoji komunikačních i
sociálních dovedností, k aktivnímu využívání mluvnických pravidel a k rozšiřování slovní zásoby
Kompetence sociální a personální:
Na každý vyučovací týden připravujeme zajímavé téma, vycházející z prožitku žáků a tematický text, který
je východiskem pro komunikační a slohovou a jazykovou výchovu
Při všech komunikačních situacích s dětmi dodržujeme hraní dvojí role – necháme dítěti volnost při jeho
vyjádření a následně vyjádření gramaticky i formálně správně zopakujeme, snažíme se o jednoznačnost
vlastního vyjádření – podpoříme ho graficky
S texty pracujeme tvořivě, zařazujeme dramatizace, ilustrace a chronologizace čteného článku
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Český jazyk
Vytváříme podmínky pro vedení zážitkových sešitů žáků a zápisy v nich využíváme k rozvoji komunikačních i
sociálních dovedností, k aktivnímu využívání mluvnických pravidel a k rozšiřování slovní zásoby
Kompetence občanské:
Na každý vyučovací týden připravujeme zajímavé téma, vycházející z prožitku žáků a tematický text, který
je východiskem pro komunikační a slohovou a jazykovou výchovu
Vytváříme podmínky pro vedení zážitkových sešitů žáků a zápisy v nich využíváme k rozvoji komunikačních i
sociálních dovedností, k aktivnímu využívání mluvnických pravidel a k rozšiřování slovní zásoby
Kompetence pracovní:
Na každý vyučovací týden připravujeme zajímavé téma, vycházející z prožitku žáků a tematický text, který
je východiskem pro komunikační a slohovou a jazykovou výchovu
S texty pracujeme tvořivě, zařazujeme dramatizace, ilustrace a chronologizace čteného článku
Vytváříme podmínky pro vedení zážitkových sešitů žáků a zápisy v nich využíváme k rozvoji komunikačních i
sociálních dovedností, k aktivnímu využívání mluvnických pravidel a k rozšiřování slovní zásoby

Způsob hodnocení žáků

Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při snaze
nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
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Český jazyk
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo aneprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
Český jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








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

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

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic,

1. ročník
ŠVP výstupy
1) rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova;
2) rozlišuje slovo, slabiku, hlásku;
3) čte a rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky;
4) pozná větu, píše na konci věty tečku;
1) zvládá krátký mluvený projev - správně dýchá,
volí vhodné tempo řeči

Učivo
Písmena: malá, velká, tiskací a psací Délka
samohlásek Opis a přepis slov a vět

Kultura mluveného projevu Technika mluveného
projevu: dýchání, výslovnost a nonverbální
prostředky
Věcné čtení

1) čte nahlas slova, věty a krátké texty;
2) rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek;
1) rozumí jednoduchým písemným pokynům;
Naslouchání: praktické a věcné Věcné čtení
2) adekvátně reaguje na mluvené pokyny (pozdrav,
oslovení, prosba, poděkování, omluva, blahopřání);
1) pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se;
Pozdrav, poděkování, omluva
1) mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje,
Správná výslovnost, péče o mluvený projev
spolupracuje při opravě nedbalé nebo nesprávné
výslovnost;
1) v promluvách užívá vhodné verbální (neverbální) Verbální a neverbální prostředky řeči
prostředky řeči;
krátce, souvisle vypráví své zážitky;
Vyprávění

1) uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla,
držení psacího náčiní;
2) udržuje si pracovní a hygienické návyky, včetně
prvních návyků psaní na počítači;
1) píše správně tvary písmen a číslic i podle

Hygienické návyky při psaní

Technika psaní

67

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Český jazyk
správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje
vlastní písemný projev
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý
příběh

1. ročník
diktátu;
2) kontroluje vlastní písemný projev;
3) orientuje se na klávesnici počítače;
1) seřadí ilustrace podle časové (dějové)
posloupnosti;
2) podle obrázkové osnovy vypráví jednoduchý
příběh;
1) pozorně naslouchá čtení;
2) recituje básně, říkadla a rozpočítadla, zpaměti
je přednáší;
1) vyjadřuje své pocity z přečteného textu;
2) rozpozná dobro a zlo v jednání pohádkových
postav;
1) odliší jednotlivé literární pojmy;

Mluvený projev: vypravování, dialog na základě
obrazového materiálu

Naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem:
přednes
Práce s textem podle pokynů

Literární žánry (rozpočítadlo, hádanka, říkanka,
pohádka) a další pojmy (kniha, čtenář, divadelní
představení, loutkové divadlo, herec)
1) pracuje tvořivě s literárním textem, dramatizuje Dramatizace, ilustrace, chronologizace textu
jej.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků a slov - praktický nácvik
Cvičení pozorování a empatického naslouchání
Komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vysvětlování, žádost
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozlišování různých typů sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou
Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - jak se liší opravdový život od života prezentovaného médii
Opakované užívání prostředků v médiích - identifikace výrazových prostředků a jejich vědomé sledování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace - evropská literatura
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1. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura naší obce - pověsti, kulturní dění a aktuální informace, popis přírodních podmínek v obci
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamování s literárními díly z odlišných kultur
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot - rozbor literárních ukázek, literárních děl
Identifikace pomáhajícího a prosiciálního chování v obsahu literárních ukázek, děl
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu při zapojení do literárních soutěží a přehlídek, při vyhodnocování celoškolních či třídních akcí, výukových projektů
Stanovení si cíle, časového harmonogramu projektu
Delegování úkolů a zodpovědnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Tvorba mediálních sdělení pro časopis - publikování sdělení ze školního života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - zařazení filmového zpracování literárních děl
Role médií v každodenním životě - rozhovory - co posloucháš, na co se díváš, co sleduješ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost v evropských zemích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
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1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů navázaných na látku předmětu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a kooperující komunikace, řešení konfliktů. podřízení se
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 1) rozděluje slova na konci řádků;
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
2) seřadí slova v abecedním pořádku podle jejich
krátké samohlásky
prvního písmena;
3) identifikuje a správně píše slova ze známého
textu, v nichž dochází ke spodobě znělosti;
4) označí přízvučnou slabiku ve slově;
5) správně píše spojení předložky a ohebných slov;
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 1) rozpozná slovo významově nadřazené ve
opačného významu a slova významem souřadná, skupině slov;

Učivo
Slabika Abeceda Spisovná výslovnost Spodoba
znělosti Slovní přízvuk

Význam slov: slova nadřazená a podřazená,
synonyma, antonyma, slova příbuzná, slova
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nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc, okolnost,
vlastnost

2. ročník
2) ke skupině slov přiřadí slovo významově
nadřazené;
3) v textu najde slova příbuzná, citově zabarvená a
zdrobněliny, vytvoří vlastní;
4) přiřadí správně slova stejného anebo
podobného významu a slova významu opačného;
5) rozpozná a uvede více významů u známých slov;
1) aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
mimo morfologický šev, pravopis zdůvodní;
2) správně píše velká písmena na počátku vět a
vlastních jmen osob a zvířat, pravopis zdůvodní;
1) rozliší slova do skupin podle jejich obecného
významu (děj, věc, okolnost, vlastnost);
1) rozpozná oznámení, otázku, výtku, rozkaz,
přání;
2) podle komunikačního záměru mluvčího
zaznamená správně interpunkci na konci věty;
3) seznámí se s modulací výpovědi podle záměru;
4) v příkladové ukázce opraví chybnou modulaci;
1) čte známé i neznámé jednoduché texty;
2) jednoduše reprodukuje přečtené texty;
1) rozumí písemným nebo ústním pokynům k práci
a pobytu ve škole a adekvátně na ně reaguje;
2) rozumí jednoduchým pokynům z různých
oblastí života, např. v dopravě, knihovně, divadle;
1) podle konkrétní komunikační situace volí
vhodné oslovení a rozloučení;
2) vyslechne druhého, naváže na téma zmíněné
partnerem;

citově zabarvená a zdrobněliny

Pravopis lexikální Vlastní jména

Významové okruhy slov
Druhy vět podle komunikačního záměru mluvčího

Čtení s porozuměním
Čtení a naslouchání s porozuměním

Mluvený projev: základní techniky, pravidla
dialogu
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1) správně dýchá a volí vhodné tempo řeči v
připravených i nepřipravených školních projevech;
1) v krátkých připravených promluvách v běžných
školních a mimoškolních situacích užívá dle
možností vhodně melodie a tempa řeči, pauz a
důrazu;
2) svůj projev doprovodí jednoduchými gesty a
vhodnou mimikou;
1) píše krátká sdělení podle pokynů učitele;

Připravené i nepřipravené mluvní projevy podle
zadání učitele
Neverbální prostředky řeči - praktické uplatnění

1) při četbě nebo přednesu připraveného
literárního textu správně vyslovuje, vhodně frázuje
a užívá správné tempo a melodii řeči;
1) stručně reprodukuje obsah krátkého literárního
textu;
2) vyjádří pocity z přečteného literárního textu
mluvenou formou nebo jednoduchými výtvarnými
technikami, např. komiksem, obrázkem;
1) odliší vyjadřování v próze a ve verších;
2) rozumí základním literárním pojmům;

Přednes literárních textů

Psaný projev žáka

Reprodukce textu Počátky interpretace literatury

Literární druhy a žánry: poezie, próza, báseň,
pohádka, hádanka, rozpočítadlo, říkanka Literární
pojmy: spisovatel, básník, čtenář, divadelní
představení, herec, režisér
Čtení s porozuměním Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání Práce s textem ilustrace

1) vymyslí závěr jednoduchého příběhu;
2) zaznamená klíčová místa jednoduchého
literárního textu formou obrázku.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura naší obce - pověsti, kulturní dění a aktuální informace, popis přírodních podmínek v obci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - zařazení filmového zpracování literárních děl
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Role médií v každodenním životě - rozhovory - co posloucháš, na co se díváš, co sleduješ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozlišování různých typů sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou
Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - jak se liší opravdový život od života prezentovaného médii
Opakované užívání prostředků v médiích - identifikace výrazových prostředků a jejich vědomé sledování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu při zapojení do literárních soutěží a přehlídek, při vyhodnocování celoškolních či třídních akcí, výukových projektů
Stanovení si cíle, časového harmonogramu projektu
Delegování úkolů a zodpovědnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Tvorba mediálních sdělení pro časopis - publikování sdělení ze školního života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamování s literárními díly z odlišných kultur
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot - rozbor literárních ukázek, literárních děl
Identifikace pomáhajícího a prosiciálního chování v obsahu literárních ukázek, děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků a slov - praktický nácvik
Cvičení pozorování a empatického naslouchání
Komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vysvětlování, žádost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a kooperující komunikace, řešení konfliktů. podřízení se
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
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2. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Vzájemné poznávání se ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů navázaných na látku předmětu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost v evropských zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace - evropská literatura
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech;

Učivo
Pravopis: vyjmenovaná slova, velká písmena
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souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě,
ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev;
velká písmena na začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle
postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

2) správně píše vlastní jména vybraných států, ulic,
zeměpisných názvů;

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

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

1) rozezná slovo ohebné a slovo neohebné;
2) v základním tvaru rozliší všechny slovní druhy;
1) spojuje krátké věty do souvětí a užívá k tomu
vhodné spojovací výrazy;
2) obmění spojovací prostředky podle potřeby
svého projevu nebo podle zadání učitele;

Tvarosloví: slova ohebná a neohebná, slovní
druhy
Spojování vět Spojovací prostředky: spojky,
vztažná zájmena, příslovce

1) čte plynule s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti;
2) vyhledá informace v encyklopediích a slovnících
pro děti;
3) při čtení vhodně užívá nonverbální prostředky;
4) reprodukuje obsah textu;
5) doplní text o chybějící část, dovypráví jej,
vymyslí název úryvku textu;
1)Určí podstatná jména, přídavná jména a slovesa
2)Skloňuje ústně podstatná jména, přídavná jména
- s pomocí
3)Časuje ústně slovesa - s pomocí
4)Užívá správné tvary podstatných a přídavných
jmen a sloves
1) dodržuje vhodnou vzdálenost k partnerovi,
udržuje s ním oční kontakt;
2) rozhovor bezdůvodně nepřerušuje nebo požádá
o přerušení a uvede důvod;

Čtení s porozuměním, tvořivá práce s textem

Podstatná jména Přídavná jména Slovesa Pádové
otázky Časování

Rozhovor, pravidla komunikace.
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ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle
1)“ naslouchá“ komunikačnímu projevu spolužáka verbální a nonverbální prostředky komunikace
postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné a uvědomuje si jeho nonverbální prostředky;
jazykové i zvukové prostředky
2) odhalí výraznější chyby v komunikačním
projevu, upozorní na ně a pomůže s jejich
opravováním;
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
1) v jednoduchém projevu dbá na to, aby byl
kultivace mluveného projevu žáka
frázování a tempu literární texty přiměřené věku gramaticky a věcně správný;
2) opraví chyby v samostatném vypravování
spolužáka;
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně
1) sestaví osnovu a podle ní píše krátké texty;
Psaný projev: vypravování, popis, inzerát,
jednoduchá sdělení
2) v písemném projevu užívá vhodně jazykové
pozdrav, dopis, základy elektronické komunikace
prostředky, grafické symboly a interpunkci a při
(sms, e-mail, chat), grafické symboly Rozvoj
tom aplikuje znalosti osvojené v jazykové výchově; slovní zásoby
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného
1) ústně i písemně vyjadřuje své pocity z
Texty vybrané učitelem Zážitkové čtení a
textu
přečteného textu;
naslouchání Reprodukce literárního textu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem
2) podle svých schopností ztvární obsah textu
Tvořivé činnosti s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých schopností
jednoduchými obrázky, jednoduchým komiksem,
dramatizací či hudebním doprovodem;
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve
1) rozliší poezii a prózu;
Literární pojmy: verš, rým, pohádka Dětská
verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 2) pozná a charakterizuje pohádku, příběh s
literatura
dětským a zvířecím hrdinou, bajku;
3) uvede nejznámější autory a ilustrátory knih pro
děti.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura naší obce - pověsti, kulturní dění a aktuální informace, popis přírodních podmínek v obci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - zařazení filmového zpracování literárních děl
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Role médií v každodenním životě - rozhovory - co posloucháš, na co se díváš, co sleduješ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozlišování různých typů sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou
Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - jak se liší opravdový život od života prezentovaného médii
Opakované užívání prostředků v médiích - identifikace výrazových prostředků a jejich vědomé sledování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu při zapojení do literárních soutěží a přehlídek, při vyhodnocování celoškolních či třídních akcí, výukových projektů
Stanovení si cíle, časového harmonogramu projektu
Delegování úkolů a zodpovědnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Tvorba mediálních sdělení pro časopis - publikování sdělení ze školního života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamování s literárními díly z odlišných kultur
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot - rozbor literárních ukázek, literárních děl
Identifikace pomáhajícího a prosiciálního chování v obsahu literárních ukázek, děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků a slov - praktický nácvik
Cvičení pozorování a empatického naslouchání
Komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vysvětlování, žádost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a kooperující komunikace, řešení konfliktů. podřízení se
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Vzájemné poznávání se ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů navázaných na látku předmětu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost v evropských zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace - evropská literatura
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech;

Učivo
Pravopis: vyjmenovaná slova, velká písmena
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souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě,
ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev;
velká písmena na začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle
postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

2) správně píše vlastní jména vybraných států, ulic,
zeměpisných názvů;

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

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

1) rozezná slovo ohebné a slovo neohebné;
2) v základním tvaru rozliší všechny slovní druhy;
1) spojuje krátké věty do souvětí a užívá k tomu
vhodné spojovací výrazy;
2) obmění spojovací prostředky podle potřeby
svého projevu nebo podle zadání učitele;

Tvarosloví: slova ohebná a neohebná, slovní
druhy
Spojování vět Spojovací prostředky: spojky,
vztažná zájmena, příslovce

1) čte plynule s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti;
2) vyhledá informace v encyklopediích a slovnících
pro děti;
3) při čtení vhodně užívá nonverbální prostředky;
4) reprodukuje obsah textu;
5) doplní text o chybějící část, dovypráví jej,
vymyslí název úryvku textu;
1)Určí podstatná jména, přídavná jména a slovesa
2)Skloňuje ústně podstatná jména, přídavná jména
- s pomocí
3)Časuje ústně slovesa - s pomocí
4)Užívá správné tvary podstatných a přídavných
jmen a sloves
1) dodržuje vhodnou vzdálenost k partnerovi,
udržuje s ním oční kontakt;
2) rozhovor bezdůvodně nepřerušuje nebo požádá
o přerušení a uvede důvod;

Čtení s porozuměním, tvořivá práce s textem

Podstatná jména Přídavná jména Slovesa Pádové
otázky Časování

Rozhovor, pravidla komunikace.
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ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle
1) „naslouchá“ projevu spolužáka a uvědomuje si verbální a nonverbální prostředky komunikace
postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jeho nonverbální prostředky;
jazykové i zvukové prostředky
2) odhalí výraznější chyby v projevu, upozorní na
ně a pomůže s jejich opravováním;
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
1) v jednoduchém projevu dbá na to, aby byl
kultivace mluveného projevu žáka
frázování a tempu literární texty přiměřené věku gramaticky a věcně správný;
2) opraví chyby v samostatném vypravování
spolužáka;
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně
1) sestaví osnovu a podle ní píše krátké texty;
Psaný projev: vypravování, popis, inzerát,
jednoduchá sdělení
2) v písemném projevu užívá vhodně jazykové
pozdrav, dopis, základy elektronické komunikace
prostředky, grafické symboly a interpunkci a při
(sms, e-mail, chat), grafické symboly Rozvoj
tom aplikuje znalosti osvojené v jazykové výchově; slovní zásoby
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného
1) ústně i písemně vyjadřuje své pocity z
Texty vybrané učitelem Zážitkové čtení a
textu
přečteného textu;
naslouchání Reprodukce literárního textu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem
2) podle svých schopností ztvární obsah textu
Tvořivé činnosti s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých schopností
jednoduchými obrázky, jednoduchým komiksem,
dramatizací či hudebním doprovodem;
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve
1) rozliší poezii a prózu;
Literární pojmy: verš, rým, pohádka Dětská
verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 2) pozná a charakterizuje pohádku, příběh s
literatura
dětským a zvířecím hrdinou, bajku;
3) uvede nejznámější autory a ilustrátory knih pro
děti.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura naší obce - pověsti, kulturní dění a aktuální informace, popis přírodních podmínek v obci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - zařazení filmového zpracování literárních děl
Role médií v každodenním životě - rozhovory - co posloucháš, na co se díváš, co sleduješ
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozlišování různých typů sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou
Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - jak se liší opravdový život od života prezentovaného médii
Opakované užívání prostředků v médiích - identifikace výrazových prostředků a jejich vědomé sledování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu při zapojení do literárních soutěží a přehlídek, při vyhodnocování celoškolních či třídních akcí, výukových projektů
Stanovení si cíle, časového harmonogramu projektu
Delegování úkolů a zodpovědnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Tvorba mediálních sdělení pro časopis - publikování sdělení ze školního života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamování s literárními díly z odlišných kultur
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot - rozbor literárních ukázek, literárních děl
Identifikace pomáhajícího a prosiciálního chování v obsahu literárních ukázek, děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků a slov - praktický nácvik
Cvičení pozorování a empatického naslouchání
Komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vysvětlování, žádost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a kooperující komunikace, řešení konfliktů. podřízení se
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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Vzájemné poznávání se ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů navázaných na látku předmětu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost v evropských zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace - evropská literatura

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 1) vyhledá a vhodně použije slova stejného nebo
stejného nebo podobného významu a slova
podobného významu;

Učivo
Význam slova: synonyma, vícevýznamová slova
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vícevýznamová
1) v jednoduchých případech rozliší kořen slova,
část předponovou a příponovou;
2) podle instrukcí učitele graficky zaznamená
stavbu slova;
3) rozpozná a správně napíše předponu a
předložku, zvládá jejich pravopis;
1) vyhledá v neznámém textu plnovýznamová
slova a určí jejich slovní druh;
2) ohebné slovní druhy užívá ve správném tvaru;
1) vhodně užívá v připravených textech koncovky
spisovné a nespisovné s ohledem na komunikační
situaci;
2) určí nespisovné tvary u známých procvičených
českých slov;
3) označí různé komunikační situace, při nichž je
vhodné užívat spisovných tvarů slov;
1) ve dvojčlenné větě vyhledá základní skladební
dvojici;
2) ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří
základní skladební dvojici za pomoci příslušných
osobních zájmen;
1) ve svém projevu užívá vhodných spojovacích
výrazů a obměňuje je dle pokynů učitele;
1) píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech a
slovech s nimi příbuzných;
1) sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a
své prožitky
1) v krátkém odstavci nalezne klíčová slova a
obsahové jádro sdělení, svůj výběr zdůvodní;

Stavba slova: kořen, předpona a část příponová

Tvarosloví: slovní druhy plnovýznamových slov,
spisovné a nespisovné tvary jmen, zájmen a
sloves
Spisovný a nespisovný jazyk

Skladba: základní větné členy, nevyjádřený
podmět, souvětí souřadné a podřadné Spojovací
výrazy

Spojovací výrazy a jejich užití
Pravopis lexikální
Čtení a naslouchání s porozuměním a věcné čtení
Věcné čtení - klíčová slova
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2) vypíše z textu požadované informace;
3) vyhledá v textu informace, které jej zaujmou
nebo o nichž se chce více dozvědět;
1) doplní neúplný text;
2) sestaví souvislé vypravování a popis (podle
pravidel časové a příčinné souvislosti);
1) reprodukuje obsah slyšeného projevu, vybere z
něj podstatné informace a zapamatuje si je;
2) zaznamená si data a informace, s nimiž chce v
budoucnosti dále pracovat;
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický
1)vede správně dialog
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
2)napíše vzkaz SMS
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy 3)dodržuje pravidla komunikace v různých
prostředích a pravidla bezpečnosti na internetu;
a tempo podle svého komunikačního záměru
4)vhodně se zapojí do rozhovoru, udržuje a ukončí
jej;
1) postihne významné rozdíly mezi spisovnou a
nespisovnou výslovností;
2) rozhodne, zda je ukázka textu vhodná pro
určitou situaci (s ohledem na spisovnost projevu);
1) dle komunikačního záměru vědomě upravuje
projev , užívá vhodně tempa a pauz řeči;
2) projev upraví podle změněného záměru;
1) správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy v
jednoduchých písemných projevech;
2) dodržuje kompoziční a jiné požadavky spojené s
vypravováním a popisem;
3) vyplní správně jednoduché formuláře v tištěné i
elektronické podobě;
1) sestaví osnovu vypravování, než začne psát

Vypravování a popis

Osnova textu

Rozhovor Pravidla bezpečnosti na internetu

Spisovná a nespisovná výslovnost

Neverbální prostředky komunikace Komunikační
žánry
Písemný projev: dopis, blahopřání, vzkaz, zpráva,
oznámení, inzerát, dotazník

Vypravování Popis
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souvislý text;
2) tvoří nadpisy, člení text na odstavce;
3) v souvislém textu zachovává časovou a
příčinnou souvislost;
4) podle osnovy vypráví krátký příběh, užívá
vhodný jazyk;
5) popíše svůj pokoj, členy rodiny, jednoduchý
pracovní postup;
1) za pomoci učitele rozpoznává v mediálních
Věcné naslouchání a čtení
produktech (zejména v reklamě) některé
manipulativní záměry a techniky a diskutuje o
nich;
1) sdělí své dojmy z přečteného literárního textu, Zážitkové čtení Interpretace literárního díla
argumentuje s oporou jeho konkrétní části;
2) své dojmy vyjádří písemně i ústně;
3) označí v krátkém odstavci literárního textu
nejdůležitější část, svůj výběr zdůvodní;
4) vypíše z textu informace dle zadání učitele;
5) vypíše z textu informace, které jej zaujmou,
formuluje otázky vyplývající z textu;
1) přednáší a volně reprodukuje text;
Tvořivé činnosti s literárním textem
2) tvoří vlastní text na dané či vlastní téma;
1) rozliší poezii, prózu, drama;
Literární pojmy: druhy a žánry, literatura
2) odliší umělecký text od neuměleckého.
neumělecká
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura naší obce - pověsti, kulturní dění a aktuální informace, popis přírodních podmínek v obci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - zařazení filmového zpracování literárních děl
Role médií v každodenním životě - rozhovory - co posloucháš, na co se díváš, co sleduješ
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozlišování různých typů sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou
Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - jak se liší opravdový život od života prezentovaného médii
Opakované užívání prostředků v médiích - identifikace výrazových prostředků a jejich vědomé sledování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu při zapojení do literárních soutěží a přehlídek, při vyhodnocování celoškolních či třídních akcí, výukových projektů
Stanovení si cíle, časového harmonogramu projektu
Delegování úkolů a zodpovědnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Tvorba mediálních sdělení pro časopis - publikování sdělení ze školního života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamování s literárními díly z odlišných kultur
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot - rozbor literárních ukázek, literárních děl
Identifikace pomáhajícího a prosiciálního chování v obsahu literárních ukázek, děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků a slov - praktický nácvik
Cvičení pozorování a empatického naslouchání
Komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vysvětlování, žádost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a kooperující komunikace, řešení konfliktů. podřízení se
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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Vzájemné poznávání se ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů navázaných na látku předmětu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost v evropských zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace - evropská literatura
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Příklady pravidelnosti v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství - zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií,
příklady stavby a uspořádání zpráv - srovnávání titulních stran deníků
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, výběr a kombinace slov z hlediska záměru sdělení
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
1) vybere z nabídky slovo, které je významem
nejblíže k zadanému slovu
2) nahradí slovo v textu slovem významově
protikladným, podobným, citově zabarveným,
nespisovné slovo slovem spisovným
3) vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí
jeho další významy
4) rozhodne, zda dvojice slov splňuje požadovanou
podmínku (pro opozita);
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část
1) rozliší, v kterých případech se jedná o slova
příponovou, předponovou a koncovku
příbuzná a v kterých o tvary téhož slova
2) rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným
slovem
3) určí kořen slova, část příponovou, předponovou
4) k danému slovu uvede slova příbuzná
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových 1) zařadí vyznačené plnovýznamové slovo z textu
slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ke slovnímu druhu (podstatné jméno, přídavné
ve svém mluveném projevu
jméno, sloveso, příslovce)
2) vybere z krátkého textu větu, která
obsahuje/neobsahuje zadaný slovní druh
3) používá v mluveném i psaném projevu náležité
tvary podstatných a přídavných jmen (kromě
pravopisu přídavných jmen přivlastňovacích)
4) používá v mluveném i psaném projevu náležité
tvary sloves ve způsobu oznamovacím
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich
1) vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného
nespisovné tvary
jména, přídavného jména, slovesa a nahradí je

Učivo
Význam slov: slovo stejného, podobného,
opačného významu, slovo vícevýznamové

Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov

Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných
jmen tvrdých a měkkých, způsob slovesa, složené
slovesné tvary v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický

Tvarosloví
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tvary spisovnými
2) doplní do věty tvar podstatného jména ve
správném tvaru a odůvodní pravopis (1. a 4. pád,
rod mužský životný)
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a 1) žák vyhledá ve větě základní skladební dvojici
Skladba: základní větné členy, větný základ,
v neúplné základní skladební dvojici označuje
(podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný) podmět vyjádřený a nevyjádřený
základ věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 1) rozliší větu jednoduchou a souvětí
Skladba: věta jednoduchá a souvětí Vzorec
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
2) vytvoří z věty jednoduché souvětí
souvětí
3) rozhodne, který větný vzorec odpovídá
zadanému větnému celku
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů,
1) nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl Spojovací výrazy Souvětí
podle potřeby projevu je obměňuje
zůstal zachován
2) spojí věty v souvětí pomocí vhodného
spojovacího výrazu
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po
1) správně píše (doplní) i/y ve vyjmenovaných
Pravopis Vyjmenovaná slova
obojetných souhláskách
slovech a slovech s nimi příbuzných
2) píše správně z hlediska pravopisu lexikálního
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 1) uplatňuje základní poučení o správných tvarech Pravopis syntaktický
pravopisu
příčestí minulého činného v mluveném i psaném
projevu
2) doplní správně čárky do zadaného textu - oddělí
několikanásobný větný člen, jednoduchá souvětí
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a
1) navrhne vhodný nadpis
Čtení s porozuměním
zaznamenává je
2) posoudí na základě přečteného textu
pravdivost/nepravdivost tvrzení
3) posoudí, zda daná informace vyplývá/nevyplývá
z textu
4) vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
1) vybere z nabídky vhodná slova vztahující se k
Poznámky a výpisky
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schopností, tvoří vlastní literární text na dané
téma

textu
2) vypíše z textu požadovanou informaci
3) rozhodne, které informace jsou pro daný text
nepodstatné
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
1) sestaví a napíše adresu, zprávu, vzkaz,
neuměleckých textů
oznámení, pozvánku
2) posoudí, zda jsou adresa, zpráva, vzkaz,
oznámení nebo pozvánka úplné
3) sestaví z vět nebo krátkých odstavců příběh s
dodržením dějové posloupnosti
4) vybere z nabídky vhodný závěr k dané ukázce
žáka;
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních 1) žák vyslechne nebo přečte krátký text a
textů používá elementární literární pojmy
reprodukuje ústně nebo písemně jeho obsah
2) vyslechne nebo přečte vzkaz a reprodukuje ho
ústně nebo písemně další osobě
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně
1) na základě zadaných informací vede dialog, SMS
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná komunikaci (s dospělým, s kamarádem),
fakta
2) posoudí, zda v uvedené ukázce (dialogu, SMS
zprávě) nechybí některá z informací
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci 1) vybere z předložených ukázek tu, která chce
v reklamě
upoutat, přesvědčit a ovlivnit rozhodování člověka
(adresáta)
2) vyhledá na internetu, v časopise, v denním tisku
příklad manipulativní reklamy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně
1) přečte/sdělí náležitým způsobem oznámení,
náročné texty potichu i nahlas
příkaz, prosbu, omluvu a respektuje při tom
rozdílného adresáta
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 2) se vhodně představí ostatním dětem,
dospělému
fakta

Celistvost a soudržnost textu

Čtení a naslouchání s porozuměním

Čtení a naslouchání s porozuměním Dialog,
rozhovor, vzkaz - pravidla

Čtení a naslouchání s porozuměním Reklama

Přímá řeč, věty uvozovací, běžná komunikace
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ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro daný věk,
podstatné informace zaznamenává
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

6. ročník
1) rozliší v procvičené ukázce spisovnou a
nespisovnou výslovnost (von, dyž, vo tom apod.)
2) využívá spisovnou výslovnost ve veřejné
komunikační situaci

1) píše vypravování obsahově i formálně správně,
dodržuje dějovou posloupnost; pracuje podle
rozvité/heslovité osnovy
2) sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis
pracovního postupu, dodržuje logickou návaznost;
pracuje podle otázkové osnovy
3) v ukázce dopisu doplní, co chybí
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně
1) k vybranému textu přiměřené délky vytvoří
složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná rozvitou nebo heslovitou osnovu (nejméně o třech
fakta
bodech)
2) zařadí do přečtené ukázky na vhodné místo
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím
nabízený text
základě vytváří krátký mluvený nebo písemný
projev s dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
1) zpracuje stručný referát o přečtené knize,
formální jednoduché komunikační žánry
prezentuje ho spolužákům, zakládá do portfolia
nebo zapisuje do čtenářského deníku
2) řekne, jak na něj vyslechnutá/přečtená ukázka
působí, jaký v něm vyvolala dojem
1) přednese a volně reprodukuje text
2) vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
1) žák rozhodne, jakého typu je úryvek a) umělecký
neuměleckých textů
(poezie, komiks, pohádka) b) neumělecký (naučný
text, návod k použití)
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
1) rozhodne, zda uvedená ukázka je pohádka,

Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná
komunikace

Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis
pracovního postupu, inzerát, zpráva, oznámení,
pozvánka, vzkaz

Osnova

Tvořivé činnosti s literárním textem Referát

Tvořivé činnosti s textem Reprodukce textu
Tvorba vlastního literárního textu
Základní literární pojmy: literatura umělecká a
věcná, poezie, próza
Literární žánry: pohádka, pověst, bajka, lyrická
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6. ročník

neuměleckých textů

pověst, nebo bajka
báseň Slohové útvary: pohádka, povídka, bajka,
2) rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, nebo lyrická báseň Populárně naučné texty:
próza
encyklopedie, slovník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura naší obce - pověsti, kulturní dění a aktuální informace, popis přírodních podmínek v obci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - zařazení filmového zpracování literárních děl
Role médií v každodenním životě - rozhovory - co posloucháš, na co se díváš, co sleduješ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozlišování různých typů sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou
Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - jak se liší opravdový život od života prezentovaného médii
Opakované užívání prostředků v médiích - identifikace výrazových prostředků a jejich vědomé sledování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu při zapojení do literárních soutěží a přehlídek, při vyhodnocování celoškolních či třídních akcí, výukových projektů
Stanovení si cíle, časového harmonogramu projektu
Delegování úkolů a zodpovědnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Příklady pravidelnosti v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství - zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií,
příklady stavby a uspořádání zpráv - srovnávání titulních stran deníků
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Tvorba mediálních sdělení pro časopis - publikování sdělení ze školního života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, výběr a kombinace slov z hlediska záměru sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamování s literárními díly z odlišných kultur
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Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot - rozbor literárních ukázek, literárních děl
Identifikace pomáhajícího a prosiciálního chování v obsahu literárních ukázek, děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků a slov - praktický nácvik
Cvičení pozorování a empatického naslouchání
Komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vysvětlování, žádost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a kooperující komunikace, řešení konfliktů. podřízení se
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů navázaných na látku předmětu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Lidová slovesnost v evropských zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace - evropská literatura
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně
1) seznámí se s výslovností českých a běžně
užívaná cizí slova
užívaných cizích slov
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
1) zaznamená stavbu slova, označí předponu,
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby kořen, příponu a koncovku;
a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 1) samostatně a efektivně pracuje s jazykovými
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
příručkami;
dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
1) určí druhy všech slov v souvislém textu;
gramaticky i věcně správnému písemnému
2) správně tvoří tvary méně obtížných zájmen a
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
číslovek;
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
3) určí druh a vzor přídavných jmen (tvrdá, měkká,
dispozic a osobních zájmů
přivlastňovací);
4) určí druh zájmen a číslovek;
5) určí slovesný rod;
6) opraví výraznou tvaroslovnou chybu ve svém

Učivo
Zvuková stránka jazyka, spisovná a nespisovná
výslovnost
Stavba slova, funkční morfémy

Tištěné a elektronické jazykové příručky

Tvarosloví: základní tvaroslovné kategorie
Pravopis morfologický
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ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů

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

7. ročník
projevu a v projevech spolužáků;
1) určí slovesný a jmenný přísudek;

Skladba: přísudek

2) píše správně i/y ve shodě přísudku s
několikanásobným podmětem;

Syntaktický pravopis

1) vyhledá v textu klíčová slova;
2) podle klíčových slov napíše jednoduchý slohový
útvar odpovídající věku;
3) vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
textu;
4) zhodnotí, co nového se dozvěděl studiem
textu;
5) přednese rozšířenou zprávu, doplní ji
multimediálními prvky;
1) podle svých schopností a zadání učitele napíše
gramaticky, kompozičně a věcně správně slohový
útvar;
2) při psaní textů v elektronické podobě dodržuje
typografická pravidla;
1) vyjadřuje se srozumitelně, věcně a jazykově
správně;
1) v mluveném a psaném projevu zohledňuje
prostředí a adresáty projevu;

Základy studijního čtení Písemný projev

Vlastní tvořivé psaní Slohové útvary: krátké
vypravování, popis předmětu, zpráva a oznámení,
osobní dopis/e-mail

Mluvený projev: zásady kultivovaného projevu,
nonverbální prostředky
Projev - ve třídě - ke spolužákům, na školní
slavnosti - k veřejnosti
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ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení –
vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně
připraví a s oporou o text přednese referát

7. ročník
1) při mluveném projevu užívá vhodně dynamiku
(hlasitost), tempo, větný přízvuk a melodii, pauzy;
2) mluvený projev doprovodí vhodnými gesty a
mimikou;
1) uvede základní znaky poezie, prózy, rozpozná
lyrický a epický text;
2) uvede nejznámější autory knih pro děti a mládež
na základě vlastní zkušenosti;

Nonverbální prostředky - seznámení s užitím

Základy literární teorie a historie Literární druhy a
žánry: dobrodružná a humoristická literatura,
moderní pohádka, bajka, nonsensová literatura,
pověst, báje, ústní lidová slovesnost, balada

1) reprodukuje a shrne literární text po tematické Interpretace literárních děl s pomocí osnovy
stránce;
2) ukáže v textu odlišnosti literárního jazyka a
jazyka (své) běžné komunikace;
3) popíše jednoduše výstavbu básně a kompozici
prozaického textu;
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem 1) zformuluje správně a výstižně své dojmy z
1) Divadelní a filmové představení - dle nabídky
na jeho účel, vytvoří koherentní text s
navštíveného divadelního či filmového
školního roku
dodržováním pravidel mezivětného navazování představení;
1) vyhledává informace z literární teorie a historie Studijní čtení
v tištěných a elektronických katalozích,
encyklopediích a učebnici.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura naší obce - pověsti, kulturní dění a aktuální informace, popis přírodních podmínek v obci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - zařazení filmového zpracování literárních děl
Role médií v každodenním životě - rozhovory - co posloucháš, na co se díváš, co sleduješ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozlišování různých typů sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou
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7. ročník

Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - jak se liší opravdový život od života prezentovaného médii
Opakované užívání prostředků v médiích - identifikace výrazových prostředků a jejich vědomé sledování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu při zapojení do literárních soutěží a přehlídek, při vyhodnocování celoškolních či třídních akcí, výukových projektů
Stanovení si cíle, časového harmonogramu projektu
Delegování úkolů a zodpovědnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Příklady pravidelnosti v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství - zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií,
příklady stavby a uspořádání zpráv - srovnávání titulních stran deníků
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Tvorba mediálních sdělení pro časopis - publikování sdělení ze školního života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, výběr a kombinace slov z hlediska záměru sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamování s literárními díly z odlišných kultur
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot - rozbor literárních ukázek, literárních děl
Identifikace pomáhajícího a prosiciálního chování v obsahu literárních ukázek, děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků a slov - praktický nácvik
Cvičení pozorování a empatického naslouchání
Komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vysvětlování, žádost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a kooperující komunikace, řešení konfliktů. podřízení se
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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7. ročník

Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů navázaných na látku předmětu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost v evropských zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace - evropská literatura
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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RVP výstupy
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a
obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

8. ročník

ŠVP výstupy
1) uvede základní útvary národního jazyka, uvede a
zdůvodní rozlišení národní jazyk – mateřský jazyk;
2) přiřadí vybrané evropské jazyky do příslušných
skupin pomocí běžných informačních zdrojů
(učebnice, ICT);
3) na příkladech uvede, kdy je možno užít spisovný
jazyk, obecnou češtinu, nářečí, příklady zdůvodní;
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří
1) správně tvoří tvary obtížnějších zájmen a
spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve
číslovek (jenž, týž, dva, oba, tři apod.);
vhodné komunikační situaci
2) určí vid slovesa;
3) vhodně užije druhy příslovcí v základní i
stupňované podobě;
4) rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše;
5) rozpozná typické příklady vlastních a nevlastních
předložek;
6) rozliší spojky souřadicí a podřadicí a správně jich
užívá při tvorbě vět a souvětí;
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy
1) určí rozvíjející větné členy (včetně
gramatických jednotek ve větě a v souvětí
několikanásobných);
2) vyjádří větný člen vedlejší větou a obráceně;
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 1) správně píše: velká písmena (u neznámých
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
slov/pojmenování rozhodne podle slovníku),
zdrojích
hláskové skupiny se znělostní spodobou v českých
slovech, čárku v souvětí podřadném;
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 1) v písemném sdělení odliší s pomocí učitele a v
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
diskusi se spolužáky fakta a názory/hodnocení
zdrojích
autora;
2) při čtení si klade otázky týkající se jeho vnímání
textu;
3) vyhledá odpovědi na své otázky v učebnici, v

Učivo
Obecná jazykověda: útvary národního jazyka
(spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí),
příbuznost jazyků

Tvarosloví: neohebné slovní druhy

Skladba: přívlastek, předmět, příslovečné určení,
tvorba věty
Pravopis lexikální a syntaktický

Kritické čtení a naslouchání - kladení otázek,
odlišení fakt a názorů, práce s dalšími
informačními zdroji
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odborné literatuře nebo na internetu
(encyklopedie, slovník);
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 1) s pomocí učitele a v diskusi skupiny rozliší
Kritické čtení - vyhledávání záměru, subjektivní a
zásad komunikace a pravidel dialogu
subjektivní a objektivní sdělení v textu, rozpozná
objektivní informace
komunikační záměr autora (v běžné komunikaci i v
komunikaci v elektronické podobě);
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 1) napíše podle svých schopností gramaticky,
Slohové útvary: vypravování, popis děje a
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
kompozičně a věcně správně komunikáty podle
pracovního postupu, charakteristika osoby
komunikační situace
zadání učitele;
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 1) zařadí vybraná díla k literárnímu druhu a
Literární druhy a žánry: fantazy, sci-fi, epos,
významné představitele v české a světové
příslušnému žánru;
legenda, romance Regionální literatura Základy
literatuře
2) uvede funkci textů daného žánru a srovná, zda literární teorie a historie
text zařadil správně;
3) na základě školní práce a vlastní četby uvede
významné představitele probíraných literárních
žánrů a regionální literatury;
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
1) interpretuje smysl (funkci) díla;
Interpretace literárního díla
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož
1) formuluje dojmy z představení v divadle či kině Divadelní a filmové představení dle aktuální
námětu v literárním, dramatickém i filmovém
či z adaptace literatury.
nabídky školního roku
zpracování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura naší obce - pověsti, kulturní dění a aktuální informace, popis přírodních podmínek v obci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - zařazení filmového zpracování literárních děl
Role médií v každodenním životě - rozhovory - co posloucháš, na co se díváš, co sleduješ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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Rozlišování různých typů sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou
Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - jak se liší opravdový život od života prezentovaného médii
Opakované užívání prostředků v médiích - identifikace výrazových prostředků a jejich vědomé sledování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu při zapojení do literárních soutěží a přehlídek, při vyhodnocování celoškolních či třídních akcí, výukových projektů
Stanovení si cíle, časového harmonogramu projektu
Delegování úkolů a zodpovědnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Příklady pravidelnosti v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství - zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií,
příklady stavby a uspořádání zpráv - srovnávání titulních stran deníků
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Tvorba mediálních sdělení pro časopis - publikování sdělení ze školního života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, výběr a kombinace slov z hlediska záměru sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamování s literárními díly z odlišných kultur
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot - rozbor literárních ukázek, literárních děl
Identifikace pomáhajícího a prosiciálního chování v obsahu literárních ukázek, děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků a slov - praktický nácvik
Cvičení pozorování a empatického naslouchání
Komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vysvětlování, žádost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a kooperující komunikace, řešení konfliktů. podřízení se
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů navázaných na látku předmětu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost v evropských zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace - evropská literatura
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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RVP výstupy

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) přiřadí správně české nebo moravské nářečí k
vybrané textové ukázce;
2) vysvětlí pojmy obecná čeština, interdialekt a
nářečí, zdůvodní, kdy je vhodné používat
prostředků těchto útvarů národního jazyka;
1) odliší větu dvoučlennou, jednočlennou a větný
ekvivalent;
2) určí druh podmětu – vyjádřený slovem,
vyjádřený větou, nevyjádřený, všeobecný;
3) určí druh přísudku – slovesný, slovesně-jmenný,
vyjádřený větou;
4) určí příslovečná určení;
5) rozhodne, zda je rozvitý přívlastek připojen k
členu řídícímu pevně, nebo volně;
6) pozná přívlastek postupně rozvíjející;
7) rozliší souvětí souřadné a podřadné;
8) určí poměr mezi souřadně spojenými větnými
členy a větami;
9) správně navazuje věty a odstavce;
1) píše správně interpunkci v souvětí a větě
jednoduché, aplikuje znalosti o přívlastku
postupně rozvíjejícím a rozvitých větných členech;
1) uvede způsoby obohacování slovní zásoby;
2) uvede příklad slova zkratkového, přejatého,
složeného a víceslovného pojmenování;
3) u známých slov uvede, jak vznikla, u neznámých
určí jejich původ podle slovníku;
4) nevhodně užitá přejatá slova nahradí českými

Učivo
Obecná jazykověda: obecná čeština, interdialekt,
nářečí

Skladba: věta, větný ekvivalent, větné členy,
druhy souvětí, nadvětná skladba

Syntaktický pravopis

Nauka o slovní zásobě: obohacování slovní
zásoby, víceslovná pojmenování Tvorba slov
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ekvivalenty;
1) vytvoří a osvojí si pravidla vedení diskuse;
2) zapojuje se aktivně do diskuse;
3) dodržuje net-etiketu sociálních sítí a
internetových diskusí;
1) po přečtení textu vybere z nabízených možností
ty, které vyjadřují některý z názorů pisatele textu
2) si nad informačním zdrojem odpoví na otázku o
jeho důvěryhodnosti,
1) odliší v jednoduchém textu názor autora či
postavy od faktů
2) najde v textu prvky (motivy nebo jazykové
prostředky), které naznačují, co chce komunikační
partner svou promluvou říct, kam směřuje
1) čte kriticky mediální sdělení v regionálních
médiích, v diskusi s ostatními hledá možnou
manipulaci autora a prezentuje závěry;
1) napíše gramaticky, kompozičně a věcně správně
komunikáty podle zadání učitele;
1) interpretuje stručně smysl přečteného díla v
kontextu doby, v níž vzniklo, charakterů postav,
výstavby děje (syžetu) a užitého jazyka;
2) v literárním textu nalezne neobvyklé nebo
neobvykle užité jazykové prostředky (příznačné pro
umělecký styl) a s pomocí učitele, odborné
literatury a ve skupinové práci je zařadí;
3) popíše kompozici vybraného dramatického
textu;
1) na základě četby charakteristických ukázek
stručně představí výrazné autory vybraných

Komunikační žánry: diskuse, dialog

Kritické čtení a naslouchání

Práce se čteným textem dle pokynů

Regionální tisk, regionální televize, regionální
internetové stránky
Písemný projev Slohové útvary: líčení, úvaha,
charakteristika literární postavy
Literární teorie Literární interpretace

Literární historie Drama Literatura pro mládež
Ústní lidová slovesnost

104

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Český jazyk

9. ročník

uměleckých epoch a žánrů v české a světové
literatuře;
2) v dramatickém textu označí a pojmenuje jeho
základní znaky;
3) odliší tragédii a komedii;
4) představí významné autory literatury pro
mládež podle vlastního výběru;
1) napíše jednoduché zhodnocení četby, návštěvy Vlastní četba, návštěva kulturní události kulturní akce, a to v kontextu doby, v níž dílo
zpracovánání
vzniklo, z hlediska charakterů postav, výstavby děje
(syžetu) a užitého jazyka;
1) porovná ztvárnění literatury pro televizi, film,
Adaptace literárních děl - dle aktuální nabídky
divadlo a v hudbě.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura naší obce - pověsti, kulturní dění a aktuální informace, popis přírodních podmínek v obci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - zařazení filmového zpracování literárních děl
Role médií v každodenním životě - rozhovory - co posloucháš, na co se díváš, co sleduješ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozlišování různých typů sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou
Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - jak se liší opravdový život od života prezentovaného médii
Opakované užívání prostředků v médiích - identifikace výrazových prostředků a jejich vědomé sledování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu při zapojení do literárních soutěží a přehlídek, při vyhodnocování celoškolních či třídních akcí, výukových projektů
Stanovení si cíle, časového harmonogramu projektu
Delegování úkolů a zodpovědnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
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9. ročník

Příklady pravidelnosti v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství - zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií,
příklady stavby a uspořádání zpráv - srovnávání titulních stran deníků
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Tvorba mediálních sdělení pro časopis - publikování sdělení ze školního života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, výběr a kombinace slov z hlediska záměru sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamování s literárními díly z odlišných kultur
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot - rozbor literárních ukázek, literárních děl
Identifikace pomáhajícího a prosiciálního chování v obsahu literárních ukázek, děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků a slov - praktický nácvik
Cvičení pozorování a empatického naslouchání
Komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vysvětlování, žádost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a kooperující komunikace, řešení konfliktů. podřízení se
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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9. ročník

Cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů navázaných na látku předmětu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost v evropských zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace - evropská literatura
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

10. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném
1) v textu odliší jazykové prostředky útvarů
textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta národního jazyka (např.: spisovný jazyk x obecná
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými čeština; spisovný jazyk x dialekt apod.)
informačními zdroji
2) nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným
3) posoudí vhodnost, či nevhodnost užití
jazykových prostředků různých útvarů národního
jazyka např. v umělecké literatuře, divadelní hře,
veřejném projevu apod.

Učivo
Obecná jazykověda: vývoj jazyka, útvary
národního jazyka: nářečí, slang, profesionalismus,
argot Jazyková norma a kodifikace: výrazové
prostředky hovorové, spisovné, archaické
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ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní
sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický
ve větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev
a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický
ve větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev
a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický
ve větě jednoduché i souvětí

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

10. ročník
1) pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná
2) k danému slovu doplní slova odvozená
3) vytvoří slova složená a rozliší je od slov
odvozených
4) nahradí vyznačená slova přejatá českými
ekvivalenty
5) vybere z nabídky slovo, které je přeneseným
pojmenováním
6) prokáže schopnost interpretovat význam /
porozumět významu přeneseného pojmenování
7) ovládá zásady tvoření slov
1) samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami
1) píše bez pravopisných chyb

Tvorba slov Význam slov: přenesená
pojmenování (zejména metafora, metonymie),
frazeologie

1) přiřadí slovo ke slovnímu druhu
2) určí slovní druh u slov odvozených od stejného
základového slova
3) užije ve větách slova v náležitých tvarech
množného čísla (slova jsou uvedena v č. j. v 1. p.)
4) zařadí slova vyznačená v textu ke slovním
druhům (stejné slovo může mít ve větě různou
slovnědruhovou platnost)
1) využívá spisovný jazyk v projevu psaném i
mluveném

Tvarosloví: tvaroslovné kategorie, neohebná
slova

Pravidla českého pravopisu a jiné příručky

Pravopis lexikální a syntaktický

Jazyková norma a kodifikace: výrazové
prostředky hovorové, spisovné, archaické
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ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev
a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický
ve větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev
a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

10. ročník

1) spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic
2) nahradí jednoduchý větný člen větným členem
několikanásobným, správně doplní interpunkční
znaménko nebo spojku
3) doplní slovo podle naznačených syntaktických
vztahů a určí doplněný větný člen (podmět,
přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení
místa, času, způsobu)
4) vybere z několika vzorců ten, který odpovídá
zadanému souvětí; žák vybere k zadanému vzorci z
několika souvětí to, které je jím znázorněno
1) najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo,
stylistickou chybu) a navrhne vhodnou úpravu
2) rozpozná v textu místo, kde je zřetelně
porušena jeho soudržnost, a navrhuje úpravu
3) před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu
správnosti pomocí příruček, konzultací a
dalších/jiných zdrojů
4) rozpozná, zda předložený text nese převážně
znaky stylu odborného, publicistického
(žurnalistického), uměleckého, či
prostěsdělovacího
5) vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je
určen a jaký záměr má vyjádřit; svoje tvrzení doloží
konkrétními jazykovými prostředky užitými v textu

Skladba: věta jednoduchá a souvětí, aktuální
členění výpovědí a vět

Písemný projev: výklad, formální dopis, životopis,
žádost
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10. ročník
1) najde výrazný prostředek manipulace v textu
2) rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem
textu
3) zaujme kritický postoj k cílům manipulace
1) najde slovo nevhodně užité v dané komunikační
situaci a nahradí je vhodnějším
2) rozhodne podle komunikační situace, zda je
namístě mluvit spisovně
3) změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v
řeč kultivovanou, se stylově neutrálními a
společensky přijatelnými výrazy a s uspořádanou
stavbou výpovědí, když se obrací k osobě váženější
a ve společenských či úředních situacích
1) vybere z nabízených možností text, který je pro
danou komunikační situaci nejvhodnější
2) v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a
nahradí je výrazy spisovnými
3) nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho
komunikační záměr výrazy vhodnějšími
1) zpětně zhodnotí, zda připravený projev přednesl
vhodným tempem a dostatečně srozumitelně
2) po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru
tématu a o způsobu přednesení pronese souvislé
krátké sdělení o něčem, čemu by ostatní měli
podle něho věnovat pozornost
3) pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se
vyjadřuje soukromě a jak je vhodné sdělovat na
veřejnosti
1) formou dialogu zdramatizuje epizodu ve
vhodném textu
2) se bez konfliktů a podstatných nedorozumění

Kritické čtení Prožitkové čtení

Texty z médií, vlastní texty

Práce s texty z médií, s texty spolužáků Tvorba
vlastního textu dle zadání

Mluvený projev na zadané téma - kultivace
projevu žáka

Dialog, diskuse na téma dané učitelem
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10. ročník
zapojí do řízené diskuse
1) vyhledá v krátkém textu klíčová slova
2) posoudí, zda je daná informace obsažena v
textu
3) vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku
4) vytvoří/zapíše krátké shrnutí jednoduchého
textu nebo vybere hlavní informaci z nabízených
možností
1) uspořádá části textu tak, aby byla dodržena
logická návaznost či dějová posloupnost
2) vytvoří souvislý a srozumitelný text, v němž se
svou myšlenkou nebo pocitem a s vlastním
záměrem osloví adresáta, kterého si sám zvolí.
Délku textu přizpůsobí potřebě svého sdělení.
1) najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo,
stylistickou chybu) a navrhne vhodnou úpravu
2) rozpozná v textu místo, kde je zřetelně
porušena jeho soudržnost, a navrhuje úpravu
3) před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu
správnosti pomocí příruček, konzultací a
dalších/jiných zdrojů
4) rozpozná, zda předložený text nese převážně
znaky stylu odborného, publicistického
(žurnalistického), uměleckého, či prostě
sdělovacího
5) vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je
určen a jaký záměr má vyjádřit; svoje tvrzení doloží
konkrétními jazykovými prostředky užitými v textu
1) řekne, kde se odehrává, stručně vystihne hlavní
děj, případně které hlavní děje se proplétají – odliší
vedlejší děj od hlavního

Práce s textem - výběr dle učitele

Tvorba textu dle zadání

Písemný projev Nadvětné spojování

Práce s textem - ukázka z literatury
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10. ročník
2) v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a
názor vypravěče a kde je vyjádřen pohled nebo
názor postavy
3) rozpozná v textu místa, která se liší od běžného
dorozumívání svou formou nebo významem, a
vysvětlí, jak na něj místo působí (i vlastními slovy)
4) vyjádří hlavní myšlenku díla (literárního,
filmového, divadelního)
1) posoudí, zda je text svým podáním spíše
realistický, nebo romantický, spíše starobylý, nebo
moderní, spíše citový, nebo intelektuální. Ke
zjištění přidá jako příklad jméno některého autora
píšícího podobně a uvede přibližné období jeho
působení (určí půlstoletí)
1) žák rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu,
kterými se úryvek liší od neutrálního,
neprofesionálního podání nějaké situace
1) uvede, proč upřednostňuje filmové zpracování
díla nebo literární četbu, případně proč přijímá
obojí
1) uvede vedle internetových vyhledavačů (Google
aj.) další zdroje, v nichž může najít určitý typ
informace
2) odlišuje v médiích informační prameny, které
mají rysy profesionální, od těch, které jsou zřetelně
osobní
3) vyhledá v odborné publikaci místa, která
pojednávají o zadaném pojmu
1) sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje
důvody, proč se mu líbilo či nelíbilo, nebo čeho si
na díle cení a proč

Literární historie Literární žánry: pověst, román,
epos, epigram, epitaf, milostná lyrika, balada,
tragédie, komedie

Ukázky z děl autorů

Dílo v literární a filmové podobě - dle aktuální
nabídky školního roku
Informační zdroje

Literární teorie a kritika
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10. ročník

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží argumenty

1) zná kritéria literatury hodnotné a konzumní
Literatura hodnotná a konzumní - kritéria
2) rozliší literaturu hodnotnou a konzumní
3) argumentuje
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci 1) uvede základní znaky několika běžných žánrů,
Literární druhy a žánry
v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
doloží svůj názor několika příklady, nejlépe z
vlastní četby.
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a
2) navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl
žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich
patřit čtený text
výrazné představitele
3) odliší, zda uvedený text je próza, poezie, nebo
drama
4) vyjádří hlavní myšlenku díla (literárního textu,
filmu, divadelního kusu)
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 1) vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný Vlastní literární tvorba
schopností a na základě osvojených znalostí
text se zajímavým tématem a působivým
základů literární teorie
vyjadřováním, které odpovídá tématu i záměru
žáka jako autora, svůj záměr a volbu žánrové formy
vysvětlí jako dodatek k textu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura naší obce - pověsti, kulturní dění a aktuální informace, popis přírodních podmínek v obci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu - zařazení filmového zpracování literárních děl
Role médií v každodenním životě - rozhovory - co posloucháš, na co se díváš, co sleduješ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozlišování různých typů sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou
Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - jak se liší opravdový život od života prezentovaného médii
Opakované užívání prostředků v médiích - identifikace výrazových prostředků a jejich vědomé sledování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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Český jazyk

10. ročník

Utváření týmu při zapojení do literárních soutěží a přehlídek, při vyhodnocování celoškolních či třídních akcí, výukových projektů
Stanovení si cíle, časového harmonogramu projektu
Delegování úkolů a zodpovědnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Příklady pravidelnosti v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství - zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií,
příklady stavby a uspořádání zpráv - srovnávání titulních stran deníků
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Tvorba mediálních sdělení pro časopis - publikování sdělení ze školního života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, výběr a kombinace slov z hlediska záměru sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - seznamování s literárními díly z odlišných kultur
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot - rozbor literárních ukázek, literárních děl
Identifikace pomáhajícího a prosiciálního chování v obsahu literárních ukázek, děl
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků a slov - praktický nácvik
Cvičení pozorování a empatického naslouchání
Komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, vysvětlování, žádost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a kooperující komunikace, řešení konfliktů. podřízení se
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, schopnost dotahovat nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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10. ročník

Vzájemné poznávání se ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů navázaných na látku předmětu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost v evropských zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace - evropská literatura

5.2

Anglický jazyk

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

3
Povinný

3
Povinný

3
Povinný

3
Povinný

3
Povinný

3
Povinný

3
Povinný

Název předmětu
Oblast

21

Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
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Charakteristika předmětu

Anglický jazyk
Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z
různých částí světa a pro práci s počítačem a internetem. Je kladen důraz na rozvoj komunikačních
jazykových dovedností a jejich praktickou využitelnost doma i v zahraničí, také má za cíl rozšířit možnosti
žáků v používání informačních a komunikačních technologií, jejichž pracovním jazykem je nejčastěji jazyk
anglický. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení a sebehodnocením, plánováním a sledováním pokroku v
cizím jazyce se stávají spoluodpovědnými za výsledky vlastního učení.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního vztahu
předmětu (specifické informace o předmětu k tomuto předmětu. Věnuje se pozornost všem řečovým dovednostem a využívají se aktivizující metody.
důležité pro jeho realizaci)
Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně:
Žák se dovede zúčastnit velmi jednoduché interakce, klást a zodpovídat velmi jednoduché dotazy o něm
samém, o tom, kde žije a co má, o lidech, které zná; dovede zformulovat velmi jednoduché
výpovědi/tvrzení o bezprostředních skutečnostech a na podobné výpovědi/tvrzení reagovat. Ve vzdělávací
oblasti žák rozumí a vhodně odpovídá na jazyk používaný učitelem v rámci výuky (např. pozdravy, pokyny,
opravování nedostatků, povzbuzování apod.). Umí pojmenovat nebo popsat předměty a vybavení
související s výukou, klást dotazy související s bezprostředními potřebami (např. požádat o pero, knihu,
odskočit si...) a porozumět odpovědím, které jsou formulovány pomalu a zřetelně, případně i zopakovány.
Dovede číst zprávy a nápisy a opsat věty související s výukou a vykonat pokyny související se školními
aktivity.
Na konci 1. stupně žák:
* Účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů a používá při tom jednoduchá slovní spojení a
otázky o osobních a blízkých tématech a činnostech.
* Sdělí základní informace o sobě, dalších osobách pomocí slovních spojení a jednoduchých vět.
* Popíše ústně sebe, další osoby, zvířata, předměty a činnosti pomocí slovních spojení a jednoduchých vět.
* Rozumí známým slovům, základním frázím, smyslu jednoduchých vět a krátkých textů týkajících se témat
z jeho života pokud jsou vyslovovány pomalu a zřetelně.
* Rozumí písemné podobě známých slov, základních frází, smyslu jednoduchých vět a textů týkajících se
témat z jeho života zvláště mají-li vizuální podporu.
* Píše jednoduchá slovních spojení a věty týkající se jeho života.
Výuka Anglického jazyka probíhá v kmenové učebně žáků nebo v učebně nebo v učebně s
dataprojektorem, v počítačové učebně nebo kdekoliv jinde, kde místo pobytu aktivizuje žáky při výuce.
Skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků.
116

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Název předmětu

Anglický jazyk
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podíleti žáci.
Na 2. stupni se pokračuje v rozvíjení všech jazykových dovedností, Ve výuce jsou používány autentické
materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci
seznamují s vlivem kultury v komunikaci a tím rozvíjejí svoji interkulturní kompetenci.
Cizojazyčné vzdělávání na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně:
Žák
ovládá většinu (základních) společenských funkcí, např. dovede používat jednoduché každodenní
zdvořilostní obraty pro komunikaci s lidmi, kolem sebe: dovede pozdravit, zeptat se, jak se lidé mají, a
reagovat na novinky; zvládne velmi krátkou společenskou výměnu; dovede klást otázky na povolání a
volnočasové aktivity a na podobné otázky odpovídat; dovede pozvat a na pozvání zareagovat; dovede
diskutovat o tom, co bude dělat, kde a kdy se s někým sejde; dovede učinit nabídku a na nabídku
zareagovat.
Na konci 2. stupně žák:
* Komunikuje v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o
známých tématech a činnostech.
* Popíše jednoduchým způsobem osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
* Rozumí promluvě a konverzaci pokud je řeč pomalá a zřetelná.
* Rozumí nejdůležitějším konkrétním informacím v jednoduchých poslechových textech na běžná témata.
* Rozumí tématu a obsahu krátkých jednoduchých textů.
* Vyhledá konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých psaných textech na běžná témata.
* Píše jednoduché a krátké texty týkající se osob, míst a věcí z jeho každodenního života.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podíleti žáci.
Výuka Anglického jazyka probíhá v kmenové učebně žáků nebo v učebně nebo v učebně s
dataprojektorem, v počítačové učebně nebo kdekoliv jinde, kde místo pobytu aktivizuje žáky při výuce.
Vyučované skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků v rámci platných předpisů.
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Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Anglický jazyk




Cizí jazyk

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Vytváříme příležitosti k poznávání skutečného světa – využíváme trojrozměrné předměty při hravých
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové činnostech nebo dvojrozměrné symboly, které skutečnost vhodně nahrazují – obrázky
kompetence žáků
Veškeré činnosti doprovázíme písemným zápisem
Mluvnici vyučujeme pomocí větných vzorů, které se obměňují – žáci se naučí kombinovat
Od počátku se věnujeme čtení s porozuměním a používáme všechny varianty překladu, což rozšiřuje
kompetence nejen anglické ale i české
Rytmizovaná říkadla využíváme pro motivaci, procvičení, relaxaci i opakování
Myšlenkové a asociační mapy používáme k rozšiřování i opakování slovní zásoby
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních situací
Kompetence k řešení problémů:
Vytváříme příležitosti k poznávání skutečného světa – využíváme trojrozměrné předměty při hravých
činnostech nebo dvojrozměrné symboly, které skutečnost vhodně nahrazují – obrázky
Mluvnici vyučujeme pomocí větných vzorů, které se obměňují – žáci se naučí kombinovat
Od počátku se věnujeme čtení s porozuměním a používáme všechny varianty překladu, což rozšiřuje
kompetence nejen anglické ale i české
Myšlenkové a asociační mapy používáme k rozšiřování i opakování slovní zásoby
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních situací
Kompetence komunikativní:
Vytváříme příležitosti k poznávání skutečného světa – využíváme trojrozměrné předměty při hravých
činnostech nebo dvojrozměrné symboly, které skutečnost vhodně nahrazují – obrázky
Veškeré činnosti doprovázíme písemným zápisem
Mluvnici vyučujeme pomocí větných vzorů, které se obměňují – žáci se naučí kombinovat
Od počátku se věnujeme čtení s porozuměním a používáme všechny varianty překladu, což rozšiřuje
kompetence nejen anglické ale i české
Rytmizovaná říkadla využíváme pro motivaci, procvičení, relaxaci i opakování
Myšlenkové a asociační mapy používáme k rozšiřování i opakování slovní zásoby
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních situací
Kompetence sociální a personální:
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Způsob hodnocení žáků

Anglický jazyk
Vytváříme příležitosti k poznávání skutečného světa – využíváme trojrozměrné předměty při hravých
činnostech nebo dvojrozměrné symboly, které skutečnost vhodně nahrazují – obrázky
Mluvnici vyučujeme pomocí větných vzorů, které se obměňují – žáci se naučí kombinovat
Rytmizovaná říkadla využíváme pro motivaci, procvičení, relaxaci i opakování
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních situací
Kompetence občanské:
Vytváříme příležitosti k poznávání skutečného světa – využíváme trojrozměrné předměty při hravých
činnostech nebo dvojrozměrné symboly, které skutečnost vhodně nahrazují – obrázky
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních situací
Kompetence pracovní:
Vytváříme příležitosti k poznávání skutečného světa – využíváme trojrozměrné předměty při hravých
činnostech nebo dvojrozměrné symboly, které skutečnost vhodně nahrazují – obrázky
Rytmizovaná říkadla využíváme pro motivaci, procvičení, relaxaci i opakování
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních situací
Zpracováváme společně přehledy učiva. myšlenkové mapy
Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při snaze
nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
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Anglický jazyk
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo aneprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a
1) rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálněneverbálně
dle svých možností

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

1) zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal- dle svých
možností

Učivo
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
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intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 1) rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální
textu, pokud má k dispozici vizuální oporu- dle
v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
oporu
svých možností
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
mluveného textu, který je pronášen pomalu,
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
dispozici vizuální oporu
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 1) rozumí obsahu jednoduchého krátkého
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
mluveného textu, který je pronášen pomalu,
mluveného textu, který je pronášen pomalu,
v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
dispozici vizuální oporu
dispozici vizuální oporu- dle svých možností
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
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CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu
téhož slova či slovního spojení

1) přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova
či slovního spojení- dle svých možností

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě

1) píše slova a krátké věty na základě textové a

otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
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textové a vizuální předlohy

vizuální předlohy

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

1) použije základní zdvořilostní obraty (např.
oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve
velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorechdle svých možností

v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 1) se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, vlastní, má
informace týkající se jeho samotného, rodiny,
rád/nerad za použití jednoduchých slovních
školy, volného času a dalších osvojovaných témat spojení- dle svých možností
2) sdělí informace o členech své rodiny,
kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, kde
bydlí, vlastní) za použití jednoduchých slovních
spojení- dle svých možností
3) popíše skutečnosti, se kterými se běžně
setkává (např. předměty, zvířata), za použití
jednoduchých slovních spojení- dle svých možností

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat a podobné otázky
pokládá

1) reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních
spojení na otázky týkající se jeho samotného (např.
sdělí jméno, věk, kde bydlí, vlastní, má rád/nerad) dle svých možností
2) odpoví- dle svých možností a poskytne konkrétní
informace (např. o předmětech, zvířatech), které
se vztahují k osvojovaným tématům, za použití
slov, jednoduchých slovních spojení

nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
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hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
1) najde konkrétní informace (např. o předmětech, Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
jednoduchém textu, který se vztahuje k
osobách, zvířatech) v krátkém jednoduchém textu, v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
osvojovaným tématům
který se vztahuje k osvojovaným tématům
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 1) rozpozná známá slova a slovní spojení a
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
běžného života, zejména pokud má k dispozici
jednoduché věty (např. předměty, osoby, zvířata) v v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
vizuální oporu
krátkém textu vztahujícím se k osvojovaným
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
tématům
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
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2) porozumí významu slov, slovních spojení, které
se vztahují k osvojovaným tématům, má-li k
dispozici vizuální oporu

1) napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve
kterých se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co
vlastní, co má rád/nerad

množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
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1) doplní informace číselné i nečíselné povahy
(např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají
osvojovaných témat

zvířata
Gramatika • sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a
v otázce • jednotné a množné číslo podstatných
jmen • rozkazovací způsob • tázací zájmena •
kladná a negativní odpověď • přídavná jména •
množné číslo podstatných jmen • přivlastňovací
pád • sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě a
otázce • vazba „there is/there are“ • základní
předložky místa • otázka na množství Zvuková (a
grafická) podoba jazyka • výslovnost jednotlivých
hlásek, slabik a slov • vztah mezi psanou a
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov •
intonace „ano/ne“ otázek Slovní zásoba • čísla 1100 • barvy • třída, škola • školní potřeby •
domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO • tělo •
nálady a stavy • rodina • oblečení • jídlo •
oblíbené předměty • pozdravy Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání,
zvířata

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Život dětí v jiných zemích - ve Velké Británii. Lidová slovesnost. Zvyky a tradice ve Velké Británii.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - Britů. Evropské krajiny - krajina Velké Británie.
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník



Kompetence k učení
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Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a
1) porozumí krátkým a jednoduchým otázkám
otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s učitele souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li
pečlivou výslovností
mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností- dle
svých možností

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají
se osvojovaných témat, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu

1) rozpozná známá slova a slovní spojení (např.
předměty, zvířata, činnosti nebo číselné a časové
údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům- dle svých

Učivo
Gramatika: • sloveso „umět“ v kladné větě a v
otázce • otázky na zjištění polohy, předložky
místa a pohybu • přítomný čas průběhový pro
popis obrázku • určení času • přítomný čas
prostý (kladná a záporná věta, otázka, krátká
odpověď kladná i záporná) • řadové číslovky •
předložky času • tázací zájmena a příslovce
Zvuková (a grafická) podoba jazyka • výslovnost
jednotlivých hlásek, slabik a slov • vztah mezi
psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek • fonetická abeceda
Slovní zásoba • abeceda • čísla 1-100 • sport •
místnosti v bytě/domě • zdraví a nemoci •
obchody a místa ve městě • záliby a činnosti ve
volném čase • počasí • čas, vyučovací předměty a
rozvrh • dny v týdnu, měsíce, roční období • čas a
časové údaje • každodenní činnosti • oblečení
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, lidské
tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok (roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, volný čas
Gramatika: • sloveso „umět“ v kladné větě a v
otázce • otázky na zjištění polohy, předložky
místa a pohybu • přítomný čas průběhový pro
popis obrázku • určení času • přítomný čas
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možností
2) porozumí významu slov a slovních spojení
vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu,
který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k
dispozici vizuální oporu- dle svých možností
3) porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících
se k osvojovaným tématům v projevu, který je
pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici
vizuální oporu- dle svých možností

prostý (kladná a záporná věta, otázka, krátká
odpověď kladná i záporná) • řadové číslovky •
předložky času • tázací zájmena a příslovce
Zvuková (a grafická) podoba jazyka • výslovnost
jednotlivých hlásek, slabik a slov • vztah mezi
psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek • fonetická abeceda
Slovní zásoba • abeceda • čísla 1-100 • sport •
místnosti v bytě/domě • zdraví a nemoci •
obchody a místa ve městě • záliby a činnosti ve
volném čase • počasí • čas, vyučovací předměty a
rozvrh • dny v týdnu, měsíce, roční období • čas a
časové údaje • každodenní činnosti • oblečení
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, lidské
tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok (roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, volný čas
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému 1) zachytí konkrétní informace (např. o
Gramatika: • sloveso „umět“ v kladné větě a v
textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných otázce • otázky na zjištění polohy, předložky
k dispozici vizuální oporu
a časových údajích) v krátkém jednoduchém
místa a pohybu • přítomný čas průběhový pro
poslechovém textu, který se vztahuje k
popis obrázku • určení času • přítomný čas
osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální
prostý (kladná a záporná věta, otázka, krátká
nebo zvukovou oporu- dle svých možností
odpověď kladná i záporná) • řadové číslovky •
2) porozumí tématu velmi krátkého a
předložky času • tázací zájmena a příslovce
jednoduchého poslechového textu, který se
Zvuková (a grafická) podoba jazyka • výslovnost
vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici jednotlivých hlásek, slabik a slov • vztah mezi
vizuální nebo zvukovou oporu- dle svých možností psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek • fonetická abeceda
Slovní zásoba • abeceda • čísla 1-100 • sport •
místnosti v bytě/domě • zdraví a nemoci •
obchody a místa ve městě • záliby a činnosti ve
volném čase • počasí • čas, vyučovací předměty a
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rozvrh • dny v týdnu, měsíce, roční období • čas a
časové údaje • každodenní činnosti • oblečení
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, lidské
tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok (roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, volný čas
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 1) účastní se jednoduchých a pomalu vedených
Gramatika: • sloveso „umět“ v kladné větě a v
rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní
otázce • otázky na zjištění polohy, předložky
informace o sobě, dalších osobách, zvířatech,
místa a pohybu • přítomný čas průběhový pro
předmětech, činnostech, nebo se na podobné
popis obrázku • určení času • přítomný čas
informace zeptá- dle svých možností
prostý (kladná a záporná věta, otázka, krátká
odpověď kladná i záporná) • řadové číslovky •
předložky času • tázací zájmena a příslovce
Zvuková (a grafická) podoba jazyka • výslovnost
jednotlivých hlásek, slabik a slov • vztah mezi
psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek • fonetická abeceda
Slovní zásoba • abeceda • čísla 1-100 • sport •
místnosti v bytě/domě • zdraví a nemoci •
obchody a místa ve městě • záliby a činnosti ve
volném čase • počasí • čas, vyučovací předměty a
rozvrh • dny v týdnu, měsíce, roční období • čas a
časové údaje • každodenní činnosti • oblečení
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, lidské
tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok (roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, volný čas
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 1) představí se, kde bydlí, co dělá, umí, má
Gramatika: • sloveso „umět“ v kladné větě a v
informace týkající se jeho samotného, rodiny,
rád/nerad za použití jednoduchých slovních
otázce • otázky na zjištění polohy, předložky
školy, volného času a dalších osvojovaných témat spojení a vět- dle svých možností
místa a pohybu • přítomný čas průběhový pro
2) sdělí informace o členech své rodiny,
popis obrázku • určení času • přítomný čas
kamarádech a spolužácích, zvířatech, o místě, kde prostý (kladná a záporná věta, otázka, krátká
bydlí, (např. co dělají, co mají na sobě, co umí, kde, odpověď kladná i záporná) • řadové číslovky •
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bydlí, co mají rádi/neradi) za použití jednoduchých předložky času • tázací zájmena a příslovce
slovních spojení a vět- dle svých možností
Zvuková (a grafická) podoba jazyka • výslovnost
jednotlivých hlásek, slabik a slov • vztah mezi
psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek • fonetická abeceda
Slovní zásoba • abeceda • čísla 1-100 • sport •
místnosti v bytě/domě • zdraví a nemoci •
obchody a místa ve městě • záliby a činnosti ve
volném čase • počasí • čas, vyučovací předměty a
rozvrh • dny v týdnu, měsíce, roční období • čas a
časové údaje • každodenní činnosti • oblečení
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, lidské
tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok (roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, volný čas
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající 1) reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních
Gramatika: • sloveso „umět“ v kladné větě a v
se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a spojení a vět na otázky o členech své rodiny,
otázce • otázky na zjištění polohy, předložky
dalších osvojovaných témat a podobné otázky
kamarádech a spolužácích, zvířatech, o místě, kde místa a pohybu • přítomný čas průběhový pro
pokládá
bydlí, (např. co dělají, co mají na sobě, co umí, kde, popis obrázku • určení času • přítomný čas
bydlí, co mají rádi/neradi) za použití jednoduchých prostý (kladná a záporná věta, otázka, krátká
slovních spojení a vět- dle svých možností
odpověď kladná i záporná) • řadové číslovky •
2) odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předložky času • tázací zájmena a příslovce
zvířatech, počasí, činnostech nebo
Zvuková (a grafická) podoba jazyka • výslovnost
číselných a časových údajích), které se vztahují k
jednotlivých hlásek, slabik a slov • vztah mezi
osvojovaným tématům, za použití slov,
psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
jednoduchých slovních spojení a vět- dle svých
• intonace „ano/ne“ otázek • fonetická abeceda
možností
Slovní zásoba • abeceda • čísla 1-100 • sport •
místnosti v bytě/domě • zdraví a nemoci •
obchody a místa ve městě • záliby a činnosti ve
volném čase • počasí • čas, vyučovací předměty a
rozvrh • dny v týdnu, měsíce, roční období • čas a
časové údaje • každodenní činnosti • oblečení
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Tematické okruhy: domov, rodina, škola, lidské
tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok (roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, volný čas
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
1) najde konkrétní informace (např. o předmětech, Gramatika: • sloveso „umět“ v kladné větě a v
jednoduchém textu, který se vztahuje k
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových
otázce • otázky na zjištění polohy, předložky
osvojovaným tématům
údajích) v krátkém jednoduchém textu, který se
místa a pohybu • přítomný čas průběhový pro
vztahuje k osvojovaným tématům
popis obrázku • určení času • přítomný čas
prostý (kladná a záporná věta, otázka, krátká
odpověď kladná i záporná) • řadové číslovky •
předložky času • tázací zájmena a příslovce
Zvuková (a grafická) podoba jazyka • výslovnost
jednotlivých hlásek, slabik a slov • vztah mezi
psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek • fonetická abeceda
Slovní zásoba • abeceda • čísla 1-100 • sport •
místnosti v bytě/domě • zdraví a nemoci •
obchody a místa ve městě • záliby a činnosti ve
volném čase • počasí • čas, vyučovací předměty a
rozvrh • dny v týdnu, měsíce, roční období • čas a
časové údaje • každodenní činnosti • oblečení
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, lidské
tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok (roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, volný čas
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 1) rozpozná známá slova a slovní spojení (např.
Gramatika: • sloveso „umět“ v kladné větě a v
běžného života, zejména pokud má k dispozici
zvířata, činnosti, bydlení, město, nakupování,
otázce • otázky na zjištění polohy, předložky
vizuální oporu
oblečení nebo číselné a časové údaje) v krátkém
místa a pohybu • přítomný čas průběhový pro
textu z běžného života
popis obrázku • určení času • přítomný čas
2) porozumí významu slov, slovních spojení a
prostý (kladná a záporná věta, otázka, krátká
jednoduchých vět, které se vztahují k osvojovaným odpověď kladná i záporná) • řadové číslovky •
tématům, má-li k dispozici vizuální oporu
předložky času • tázací zájmena a příslovce
3) porozumí tématu krátkého textu, který se
Zvuková (a grafická) podoba jazyka • výslovnost
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vztahuje k osvojovaným tématům a je podpořen
obrazem

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých
zájmů a každodenního života

1) napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve
kterých představí členy své rodiny, kamarády a
spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají,
vlastní, umí, mají rádi/nerad
2) sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních
spojení a vět krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve
kterém sdělí konkrétní informace

jednotlivých hlásek, slabik a slov • vztah mezi
psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek • fonetická abeceda
Slovní zásoba • abeceda • čísla 1-100 • sport •
místnosti v bytě/domě • zdraví a nemoci •
obchody a místa ve městě • záliby a činnosti ve
volném čase • počasí • čas, vyučovací předměty a
rozvrh • dny v týdnu, měsíce, roční období • čas a
časové údaje • každodenní činnosti • oblečení
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, lidské
tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok (roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, volný čas
Gramatika: • sloveso „umět“ v kladné větě a v
otázce • otázky na zjištění polohy, předložky
místa a pohybu • přítomný čas průběhový pro
popis obrázku • určení času • přítomný čas
prostý (kladná a záporná věta, otázka, krátká
odpověď kladná i záporná) • řadové číslovky •
předložky času • tázací zájmena a příslovce
Zvuková (a grafická) podoba jazyka • výslovnost
jednotlivých hlásek, slabik a slov • vztah mezi
psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek • fonetická abeceda
Slovní zásoba • abeceda • čísla 1-100 • sport •
místnosti v bytě/domě • zdraví a nemoci •
obchody a místa ve městě • záliby a činnosti ve
volném čase • počasí • čas, vyučovací předměty a
rozvrh • dny v týdnu, měsíce, roční období • čas a
časové údaje • každodenní činnosti • oblečení
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, lidské
tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok (roční období,
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1) doplní informace číselné i nečíselné povahy
(např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají
jeho rodiny a kamarádů, zvířat, předmětů nebo
prostředí, které ho bezprostředně obklopuje, a
činností, které běžně vykonává

měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, volný čas
Gramatika: • sloveso „umět“ v kladné větě a v
otázce • otázky na zjištění polohy, předložky
místa a pohybu • přítomný čas průběhový pro
popis obrázku • určení času • přítomný čas
prostý (kladná a záporná věta, otázka, krátká
odpověď kladná i záporná) • řadové číslovky •
předložky času • tázací zájmena a příslovce
Zvuková (a grafická) podoba jazyka • výslovnost
jednotlivých hlásek, slabik a slov • vztah mezi
psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek • fonetická abeceda
Slovní zásoba • abeceda • čísla 1-100 • sport •
místnosti v bytě/domě • zdraví a nemoci •
obchody a místa ve městě • záliby a činnosti ve
volném čase • počasí • čas, vyučovací předměty a
rozvrh • dny v týdnu, měsíce, roční období • čas a
časové údaje • každodenní činnosti • oblečení
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, lidské
tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok (roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, volný čas

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Život dětí v jiných zemích - ve Velké Británii. Lidová slovesnost. Zvyky a tradice ve Velké Británii.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - Britů. Evropské krajiny - krajina Velké Británie.
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Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a
1) porozumí krátkým a jednoduchým otázkám
otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu
pečlivou výslovností
pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např.
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají doplní odpověď, vykoná činnost) - dle svých
možností
se osvojovaných témat, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 1) rozpozná známá slova a slovní spojení (např.
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a
se osvojovaných témat, zejména pokud má k
časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu,

Učivo
Gramatika • sloveso být, mít, umět • čas
přítomný prostý a průběhový: oznamovací věta,
otázka, záporná věta • vazba there is/there are •
osobní a přivlastňovací zájmena • předložky
místa, pohybu, času • tázací zájmena a příslovce
• otázky na množství a cenu Zvuková (a grafická)
podoba jazyka • Souhlásky a samohlásky •
Přízvuk slov • Intonace ve větě • Fonetická
abeceda Slovní zásoba • já, moje rodina a moji
kamarádi • zájmové činnosti a sporty, režim dne
• domov, dům, pokoje • škola, předměty ve
škole, vyučovací předměty • město, budovy,
obchody • části lidského a zvířecího těla • počasí
• jídlo a pití • kalendářní rok a časové údaje •
oblečení • volný čas a zábava Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti,
zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské
tělo, jídlo a pití, oblékání, kalendářní rok (roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,
příroda, počasí
Gramatika • sloveso být, mít, umět • čas
přítomný prostý a průběhový: oznamovací věta,
otázka, záporná věta • vazba there is/there are •
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který se vztahuje k osvojovaným tématům- dle
svých možností
2) porozumí významu slov a slovních spojení
vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu,
který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k
dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text
znázorňující význam daného slova nebo slovního
spojení, vykoná činnost) - dle svých možností
3) porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících
se k osvojovaným tématům v projevu, který je
pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže,
doplní znak, obrázek nebo text znázorňující
význam dané věty nebo její části, vykoná činnost) dle svých možností

osobní a přivlastňovací zájmena • předložky
místa, pohybu, času • tázací zájmena a příslovce
• otázky na množství a cenu Zvuková (a grafická)
podoba jazyka • Souhlásky a samohlásky •
Přízvuk slov • Intonace ve větě • Fonetická
abeceda Slovní zásoba • já, moje rodina a moji
kamarádi • zájmové činnosti a sporty, režim dne
• domov, dům, pokoje • škola, předměty ve
škole, vyučovací předměty • město, budovy,
obchody • části lidského a zvířecího těla • počasí
• jídlo a pití • kalendářní rok a časové údaje •
oblečení • volný čas a zábava Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti,
zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské
tělo, jídlo a pití, oblékání, kalendářní rok (roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,
příroda, počasí
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému 1) zachytí konkrétní informace (např. o
Gramatika • sloveso být, mít, umět • čas
textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo přítomný prostý a průběhový: oznamovací věta,
k dispozici vizuální oporu
číselných a časových údajích) v krátkém
otázka, záporná věta • vazba there is/there are •
jednoduchém poslechovém textu, který se
osobní a přivlastňovací zájmena • předložky
vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici místa, pohybu, času • tázací zájmena a příslovce
vizuální nebo zvukovou oporu
• otázky na množství a cenu Zvuková (a grafická)
2) porozumí tématu velmi krátkého a
podoba jazyka • Souhlásky a samohlásky •
jednoduchého poslechového textu, který se
Přízvuk slov • Intonace ve větě • Fonetická
vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici abeceda Slovní zásoba • já, moje rodina a moji
vizuální nebo zvukovou oporu (např. vybere,
kamarádi • zájmové činnosti a sporty, režim dne
přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text
• domov, dům, pokoje • škola, předměty ve
znázorňující téma nebo obsah daného textu)
škole, vyučovací předměty • město, budovy,
obchody • části lidského a zvířecího těla • počasí
• jídlo a pití • kalendářní rok a časové údaje •
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oblečení • volný čas a zábava Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti,
zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské
tělo, jídlo a pití, oblékání, kalendářní rok (roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,
příroda, počasí
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 1) použije základní zdvořilostní obraty (např.
Gramatika • sloveso být, mít, umět • čas
oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve
přítomný prostý a průběhový: oznamovací věta,
velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorechotázka, záporná věta • vazba there is/there are •
dle svých možností
osobní a přivlastňovací zájmena • předložky
2) se účastní jednoduchých a pomalu vedených
místa, pohybu, času • tázací zájmena a příslovce
rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní
• otázky na množství a cenu Zvuková (a grafická)
informace o sobě, dalších osobách, zvířatech,
podoba jazyka • Souhlásky a samohlásky •
předmětech, činnostech nebo se na podobné
Přízvuk slov • Intonace ve větě • Fonetická
informace zeptá (např. představí sebe či druhé,
abeceda Slovní zásoba • já, moje rodina a moji
sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, nebo se kamarádi • zájmové činnosti a sporty, režim dne
na totéž zeptá) za použití jednoduchých slovních
• domov, dům, pokoje • škola, předměty ve
spojení a otázek- dle svých možností
škole, vyučovací předměty • město, budovy,
obchody • části lidského a zvířecího těla • počasí
• jídlo a pití • kalendářní rok a časové údaje •
oblečení • volný čas a zábava Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti,
zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské
tělo, jídlo a pití, oblékání, kalendářní rok (roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,
příroda, počasí
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 1) se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá,
Gramatika • sloveso být, mít, umět • čas
informace týkající se jeho samotného, rodiny,
vlastní, umí, má rád/nerad za použití jednoduchých přítomný prostý a průběhový: oznamovací věta,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat slovních spojení a vět- dle svých možností
otázka, záporná věta • vazba there is/there are •
2) sdělí informace o členech své rodiny,
osobní a přivlastňovací zájmena • předložky
kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, kde místa, pohybu, času • tázací zájmena a příslovce
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bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za
použití jednoduchých slovních spojení a vět- dle
svých možností
3) popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává
(např. předměty, zvířata, činnosti), za použití
jednoduchých slovních spojení a vět- dle svých
možností

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat a podobné otázky
pokládá

1) reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních
spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného,
členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno,
věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má
rád/nerad) - dle svých možností
2) odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o
předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných
a časových údajích), které se vztahují k
osvojovaným tématům, za použití slov,
jednoduchých slovních spojení a vět- dle svých
možností
3) se zeptá na konkrétní informace (např. o
předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných
a časových údajích), které se vztahují k
osvojovaným tématům, za použití slov,
jednoduchých slovních spojení a vět- dle svých

• otázky na množství a cenu Zvuková (a grafická)
podoba jazyka • Souhlásky a samohlásky •
Přízvuk slov • Intonace ve větě • Fonetická
abeceda Slovní zásoba • já, moje rodina a moji
kamarádi • zájmové činnosti a sporty, režim dne
• domov, dům, pokoje • škola, předměty ve
škole, vyučovací předměty • město, budovy,
obchody • části lidského a zvířecího těla • počasí
• jídlo a pití • kalendářní rok a časové údaje •
oblečení • volný čas a zábava Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti,
zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské
tělo, jídlo a pití, oblékání, kalendářní rok (roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,
příroda, počasí
Gramatika • sloveso být, mít, umět • čas
přítomný prostý a průběhový: oznamovací věta,
otázka, záporná věta • vazba there is/there are •
osobní a přivlastňovací zájmena • předložky
místa, pohybu, času • tázací zájmena a příslovce
• otázky na množství a cenu Zvuková (a grafická)
podoba jazyka • Souhlásky a samohlásky •
Přízvuk slov • Intonace ve větě • Fonetická
abeceda Slovní zásoba • já, moje rodina a moji
kamarádi • zájmové činnosti a sporty, režim dne
• domov, dům, pokoje • škola, předměty ve
škole, vyučovací předměty • město, budovy,
obchody • části lidského a zvířecího těla • počasí
• jídlo a pití • kalendářní rok a časové údaje •
oblečení • volný čas a zábava Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti,
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možností.

zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské
tělo, jídlo a pití, oblékání, kalendářní rok (roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,
příroda, počasí
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
1) najde konkrétní informace (např. o předmětech, Gramatika • sloveso být, mít, umět • čas
jednoduchém textu, který se vztahuje k
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a
přítomný prostý a průběhový: oznamovací věta,
osvojovaným tématům
časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, otázka, záporná věta • vazba there is/there are •
který se vztahuje k osvojovaným tématům
osobní a přivlastňovací zájmena • předložky
místa, pohybu, času • tázací zájmena a příslovce
• otázky na množství a cenu Zvuková (a grafická)
podoba jazyka • Souhlásky a samohlásky •
Přízvuk slov • Intonace ve větě • Fonetická
abeceda Slovní zásoba • já, moje rodina a moji
kamarádi • zájmové činnosti a sporty, režim dne
• domov, dům, pokoje • škola, předměty ve
škole, vyučovací předměty • město, budovy,
obchody • části lidského a zvířecího těla • počasí
• jídlo a pití • kalendářní rok a časové údaje •
oblečení • volný čas a zábava Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti,
zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské
tělo, jídlo a pití, oblékání, kalendářní rok (roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,
příroda, počasí
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 1) rozpozná známá slova a slovní spojení (např.
Gramatika • sloveso být, mít, umět • čas
běžného života, zejména pokud má k dispozici
předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a přítomný prostý a průběhový: oznamovací věta,
vizuální oporu
časové údaje) v krátkém textu z běžného života
otázka, záporná věta • vazba there is/there are •
2) porozumí významu slov, slovních spojení a
osobní a přivlastňovací zájmena • předložky
jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z
místa, pohybu, času • tázací zájmena a příslovce
běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu
• otázky na množství a cenu Zvuková (a grafická)
(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, podoba jazyka • Souhlásky a samohlásky •
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obrázek nebo text znázorňující význam daného
slova nebo slovního spojení, vykoná činnost)
3) porozumí tématu krátkého textu, který se
vztahuje k tématům z běžného života a je
podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže,
doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma
nebo obsah daného textu)

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých
zájmů a každodenního života

1) napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve
kterých se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co
dělá, vlastní, umí, má rád/nerad
2) napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve
kterých představí členy své rodiny, kamarády a
spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají,
vlastní, umí, mají rádi/neradi
3) sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních
spojení a vět krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve
kterém sdělí konkrétní informace nebo se na ně
zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá, vlastní a
umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití
základních zdvořilostních obratů (např. oslovení,
pozdrav, rozloučení, poděkování)

Přízvuk slov • Intonace ve větě • Fonetická
abeceda Slovní zásoba • já, moje rodina a moji
kamarádi • zájmové činnosti a sporty, režim dne
• domov, dům, pokoje • škola, předměty ve
škole, vyučovací předměty • město, budovy,
obchody • části lidského a zvířecího těla • počasí
• jídlo a pití • kalendářní rok a časové údaje •
oblečení • volný čas a zábava Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti,
zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské
tělo, jídlo a pití, oblékání, kalendářní rok (roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,
příroda, počasí
Gramatika • sloveso být, mít, umět • čas
přítomný prostý a průběhový: oznamovací věta,
otázka, záporná věta • vazba there is/there are •
osobní a přivlastňovací zájmena • předložky
místa, pohybu, času • tázací zájmena a příslovce
• otázky na množství a cenu Zvuková (a grafická)
podoba jazyka • Souhlásky a samohlásky •
Přízvuk slov • Intonace ve větě • Fonetická
abeceda Slovní zásoba • já, moje rodina a moji
kamarádi • zájmové činnosti a sporty, režim dne
• domov, dům, pokoje • škola, předměty ve
škole, vyučovací předměty • město, budovy,
obchody • části lidského a zvířecího těla • počasí
• jídlo a pití • kalendářní rok a časové údaje •
oblečení • volný čas a zábava Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti,
zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské
tělo, jídlo a pití, oblékání, kalendářní rok (roční
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CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

6. ročník

1) doplní informace číselné i nečíselné povahy
(např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají
jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo
předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a
činností, které běžně vykonává

období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,
příroda, počasí
Gramatika • sloveso být, mít, umět • čas
přítomný prostý a průběhový: oznamovací věta,
otázka, záporná věta • vazba there is/there are •
osobní a přivlastňovací zájmena • předložky
místa, pohybu, času • tázací zájmena a příslovce
• otázky na množství a cenu Zvuková (a grafická)
podoba jazyka • Souhlásky a samohlásky •
Přízvuk slov • Intonace ve větě • Fonetická
abeceda Slovní zásoba • já, moje rodina a moji
kamarádi • zájmové činnosti a sporty, režim dne
• domov, dům, pokoje • škola, předměty ve
škole, vyučovací předměty • město, budovy,
obchody • části lidského a zvířecího těla • počasí
• jídlo a pití • kalendářní rok a časové údaje •
oblečení • volný čas a zábava Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti,
zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské
tělo, jídlo a pití, oblékání, kalendářní rok (roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,
příroda, počasí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Život dětí v jiných zemích - ve Velké Británii. Lidová slovesnost. Zvyky a tradice ve Velké Británii.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - Britů. Evropské krajiny - krajina Velké Británie.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) zachytí konkrétní čísla i informace v pomalu a
zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který
se vztahuje k osvojovaným tématům– dle svých
možností.

Učivo
Gramatika: • sloveso „být“ v minulém čase •
přítomné časy • minulý čas prostý • uzavřené
(ano/ne) a otevřené (tázací zájmena) otázky v
přítomnosti a minulosti • frekvenční příslovce •
řadové číslovky • neurčitá zájmena • základní
rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény • stupňování přídavných
jmen Zvuková podoba jazyka: • Souhlásky a
samohlásky • Přízvuk slov • Intonace ve větě •
Fonetická abeceda Slovní zásoba: • domácí práce
a činnosti • volnočasové aktivity • měsíce v roce,
data • druhy a popis divokých zvířat • činnosti o
prázdninách • doprava • cestování • jídlo •
slovesa každodenních činností • geografické
útvary, místa a názvy • počasí • přídavná jména
popisující kvalitu, vlastnosti, vzhled věcí, lidí, míst
• film a zábava Tematické okruhy: jídlo a
stravování, počasí, kalendářní rok, zvířata,
cestování, lidé kolem mě, svět kolem mě,
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CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu
a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se
týká osvojovaných témat

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích

7. ročník
zeměpisná místa
1) porozumí tématu/obsahu krátkého a
Gramatika: • sloveso „být“ v minulém čase •
jednoduchého zřetelně pronášeného vyprávění a přítomné časy • minulý čas prostý • uzavřené
rozhovoru souvisejícím s osvojovanými tématy–
(ano/ne) a otevřené (tázací zájmena) otázky v
dle svých možností.
přítomnosti a minulosti • frekvenční příslovce •
řadové číslovky • neurčitá zájmena • základní
rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény • stupňování přídavných
jmen Zvuková podoba jazyka: • Souhlásky a
samohlásky • Přízvuk slov • Intonace ve větě •
Fonetická abeceda Slovní zásoba: • domácí práce
a činnosti • volnočasové aktivity • měsíce v roce,
data • druhy a popis divokých zvířat • činnosti o
prázdninách • doprava • cestování • jídlo •
slovesa každodenních činností • geografické
útvary, místa a názvy • počasí • přídavná jména
popisující kvalitu, vlastnosti, vzhled věcí, lidí, míst
• film a zábava Tematické okruhy: jídlo a
stravování, počasí, kalendářní rok, zvířata,
cestování, lidé kolem mě, svět kolem mě,
zeměpisná místa
1) se zapojí pomocí slovních spojení a vět do
Gramatika: • sloveso „být“ v minulém čase •
krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který přítomné časy • minulý čas prostý • uzavřené
se týká osvojovaných témat– dle svých možností
(ano/ne) a otevřené (tázací zájmena) otázky v
2) poskytne a zjistí informace týkající se činností,
přítomnosti a minulosti • frekvenční příslovce •
míst, lidí, času za použití slovních spojení a vět– dle řadové číslovky • neurčitá zájmena • základní
svých možností
rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény • stupňování přídavných
jmen Zvuková podoba jazyka: • Souhlásky a
samohlásky • Přízvuk slov • Intonace ve větě •
Fonetická abeceda Slovní zásoba: • domácí práce
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7. ročník

a činnosti • volnočasové aktivity • měsíce v roce,
data • druhy a popis divokých zvířat • činnosti o
prázdninách • doprava • cestování • jídlo •
slovesa každodenních činností • geografické
útvary, místa a názvy • počasí • přídavná jména
popisující kvalitu, vlastnosti, vzhled věcí, lidí, míst
• film a zábava Tematické okruhy: jídlo a
stravování, počasí, kalendářní rok, zvířata,
cestování, lidé kolem mě, svět kolem mě,
zeměpisná místa
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 1) krátce pohovoří o oblíbených lidech, místě,
Gramatika: • sloveso „být“ v minulém čase •
volném čase a dalších osvojovaných tématech
zvířatech podle předem připravené osnovy a za
přítomné časy • minulý čas prostý • uzavřené
použití obrázků– dle svých možností
(ano/ne) a otevřené (tázací zájmena) otázky v
přítomnosti a minulosti • frekvenční příslovce •
řadové číslovky • neurčitá zájmena • základní
rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény • stupňování přídavných
jmen Zvuková podoba jazyka: • Souhlásky a
samohlásky • Přízvuk slov • Intonace ve větě •
Fonetická abeceda Slovní zásoba: • domácí práce
a činnosti • volnočasové aktivity • měsíce v roce,
data • druhy a popis divokých zvířat • činnosti o
prázdninách • doprava • cestování • jídlo •
slovesa každodenních činností • geografické
útvary, místa a názvy • počasí • přídavná jména
popisující kvalitu, vlastnosti, vzhled věcí, lidí, míst
• film a zábava Tematické okruhy: jídlo a
stravování, počasí, kalendářní rok, zvířata,
cestování, lidé kolem mě, svět kolem mě,
zeměpisná místa
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; 1) jednoduše a v krátkých větách popíše místa, lidi, Gramatika: • sloveso „být“ v minulém čase •
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popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických
materiálech

7. ročník
volnočasové činnosti, kalendářní rok– dle svých
možností.

přítomné časy • minulý čas prostý • uzavřené
(ano/ne) a otevřené (tázací zájmena) otázky v
přítomnosti a minulosti • frekvenční příslovce •
řadové číslovky • neurčitá zájmena • základní
rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény • stupňování přídavných
jmen Zvuková podoba jazyka: • Souhlásky a
samohlásky • Přízvuk slov • Intonace ve větě •
Fonetická abeceda Slovní zásoba: • domácí práce
a činnosti • volnočasové aktivity • měsíce v roce,
data • druhy a popis divokých zvířat • činnosti o
prázdninách • doprava • cestování • jídlo •
slovesa každodenních činností • geografické
útvary, místa a názvy • počasí • přídavná jména
popisující kvalitu, vlastnosti, vzhled věcí, lidí, míst
• film a zábava Tematické okruhy: jídlo a
stravování, počasí, kalendářní rok, zvířata,
cestování, lidé kolem mě, svět kolem mě,
zeměpisná místa
1) najde konkrétní číselné informace a informace Gramatika: • sloveso „být“ v minulém čase •
nečíselné povahy v jednoduchém textu vztahujícím přítomné časy • minulý čas prostý • uzavřené
se k osvojovaným tématům
(ano/ne) a otevřené (tázací zájmena) otázky v
přítomnosti a minulosti • frekvenční příslovce •
řadové číslovky • neurčitá zájmena • základní
rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény • stupňování přídavných
jmen Zvuková podoba jazyka: • Souhlásky a
samohlásky • Přízvuk slov • Intonace ve větě •
Fonetická abeceda Slovní zásoba: • domácí práce
a činnosti • volnočasové aktivity • měsíce v roce,
data • druhy a popis divokých zvířat • činnosti o
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7. ročník

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

1) porozumí tématu krátkého a jednoduchého
textu týkajícího se osvojovaných témat
2) porozumí obsahu krátkého a jednoduchého
projevu textu týkajícího se osvojovaných témat

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

1) zapíše informace, slovní spojení nebo
jednoduché věty, které se týkají osvojovaných
témat

prázdninách • doprava • cestování • jídlo •
slovesa každodenních činností • geografické
útvary, místa a názvy • počasí • přídavná jména
popisující kvalitu, vlastnosti, vzhled věcí, lidí, míst
• film a zábava Tematické okruhy: jídlo a
stravování, počasí, kalendářní rok, zvířata,
cestování, lidé kolem mě, svět kolem mě,
zeměpisná místa
Gramatika: • sloveso „být“ v minulém čase •
přítomné časy • minulý čas prostý • uzavřené
(ano/ne) a otevřené (tázací zájmena) otázky v
přítomnosti a minulosti • frekvenční příslovce •
řadové číslovky • neurčitá zájmena • základní
rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény • stupňování přídavných
jmen Zvuková podoba jazyka: • Souhlásky a
samohlásky • Přízvuk slov • Intonace ve větě •
Fonetická abeceda Slovní zásoba: • domácí práce
a činnosti • volnočasové aktivity • měsíce v roce,
data • druhy a popis divokých zvířat • činnosti o
prázdninách • doprava • cestování • jídlo •
slovesa každodenních činností • geografické
útvary, místa a názvy • počasí • přídavná jména
popisující kvalitu, vlastnosti, vzhled věcí, lidí, míst
• film a zábava Tematické okruhy: jídlo a
stravování, počasí, kalendářní rok, zvířata,
cestování, lidé kolem mě, svět kolem mě,
zeměpisná místa
Gramatika: • sloveso „být“ v minulém čase •
přítomné časy • minulý čas prostý • uzavřené
(ano/ne) a otevřené (tázací zájmena) otázky v
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7. ročník

přítomnosti a minulosti • frekvenční příslovce •
řadové číslovky • neurčitá zájmena • základní
rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény • stupňování přídavných
jmen Zvuková podoba jazyka: • Souhlásky a
samohlásky • Přízvuk slov • Intonace ve větě •
Fonetická abeceda Slovní zásoba: • domácí práce
a činnosti • volnočasové aktivity • měsíce v roce,
data • druhy a popis divokých zvířat • činnosti o
prázdninách • doprava • cestování • jídlo •
slovesa každodenních činností • geografické
útvary, místa a názvy • počasí • přídavná jména
popisující kvalitu, vlastnosti, vzhled věcí, lidí, míst
• film a zábava Tematické okruhy: jídlo a
stravování, počasí, kalendářní rok, zvířata,
cestování, lidé kolem mě, svět kolem mě,
zeměpisná místa
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 1) napíše krátký jednoduchý popis místa, lidí,
Gramatika: • sloveso „být“ v minulém čase •
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších volnočasových činností, kalendářního roku
přítomné časy • minulý čas prostý • uzavřené
osvojovaných témat
2) napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých (ano/ne) a otevřené (tázací zájmena) otázky v
událostí za použití vět řazených za sebou nebo
přítomnosti a minulosti • frekvenční příslovce •
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a řadové číslovky • neurčitá zájmena • základní
příslovci nejdříve, potom, nakonec
rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými
3) popíše událost za použití vět řazených za sebou podstatnými jmény • stupňování přídavných
nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo,
jmen Zvuková podoba jazyka: • Souhlásky a
protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec
samohlásky • Přízvuk slov • Intonace ve větě •
Fonetická abeceda Slovní zásoba: • domácí práce
a činnosti • volnočasové aktivity • měsíce v roce,
data • druhy a popis divokých zvířat • činnosti o
prázdninách • doprava • cestování • jídlo •
slovesa každodenních činností • geografické
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útvary, místa a názvy • počasí • přídavná jména
popisující kvalitu, vlastnosti, vzhled věcí, lidí, míst
• film a zábava Tematické okruhy: jídlo a
stravování, počasí, kalendářní rok, zvířata,
cestování, lidé kolem mě, svět kolem mě,
zeměpisná místa
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 1) odpoví jednoduše písemně s použitím
Gramatika: • sloveso „být“ v minulém čase •
jednoduchých slovních spojení a vět na otázky,
přítomné časy • minulý čas prostý • uzavřené
které se týkají oblíbených činností, věcí, zvířat, lidí, (ano/ne) a otevřené (tázací zájmena) otázky v
míst
přítomnosti a minulosti • frekvenční příslovce •
řadové číslovky • neurčitá zájmena • základní
rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény • stupňování přídavných
jmen Zvuková podoba jazyka: • Souhlásky a
samohlásky • Přízvuk slov • Intonace ve větě •
Fonetická abeceda Slovní zásoba: • domácí práce
a činnosti • volnočasové aktivity • měsíce v roce,
data • druhy a popis divokých zvířat • činnosti o
prázdninách • doprava • cestování • jídlo •
slovesa každodenních činností • geografické
útvary, místa a názvy • počasí • přídavná jména
popisující kvalitu, vlastnosti, vzhled věcí, lidí, míst
• film a zábava Tematické okruhy: jídlo a
stravování, počasí, kalendářní rok, zvířata,
cestování, lidé kolem mě, svět kolem mě,
zeměpisná místa
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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7. ročník

Život dětí v jiných zemích - ve Velké Británii. Lidová slovesnost. Zvyky a tradice ve Velké Británii.
Život Evropanů a styl života v evropských rodinách.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - Britů. Evropské krajiny - krajina Velké Británie.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Respektování zvláštností různých etnik
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
1) zachytí konkrétní informace v pomalu a zřetelně Gramatika: • minulý čas prostý • vyjádření
pronášeném projevu, který se vztahuje k
záměru pomocí will • měl bych/neměl bych •
osvojovaným tématům– dle svých možností
modální slovesa (muset – nesmět – nemuset) •
použití určitého a neurčitého členu • příslovce
místa, času • spojky • prostředky časové textové
návaznosti Zvuková podoba jazyka: • koncové -ed
• přízvuk slova a věty • znělé a neznělé souhlásky
• intonace oznamovacích vět a otázek Slovní
zásoba: • bydlení, domy • služby a věci ve městě
• nakupování a produkty • mezilidské vztahy •
zdraví a nemoci • vlastnosti • etapy života •
práce a pracoviště • přírodní katastrofy • nehody
Tematické okruhy: zdraví a životní styl, služby,
povolání, volný čas, příroda, životní cyklus,
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se
týká osvojovaných témat

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích

8. ročník
mezilidské vztahy
1) porozumí tématu/obsahu krátkého a
Gramatika: • minulý čas prostý • vyjádření
jednoduchého zřetelně pronášeného popisu,
záměru pomocí will • měl bych/neměl bych •
vyprávění a rozhovorů souvisejícím s osvojovanými modální slovesa (muset – nesmět – nemuset) •
tématy– dle svých možností
použití určitého a neurčitého členu • příslovce
místa, času • spojky • prostředky časové textové
návaznosti Zvuková podoba jazyka: • koncové -ed
• přízvuk slova a věty • znělé a neznělé souhlásky
• intonace oznamovacích vět a otázek Slovní
zásoba: • bydlení, domy • služby a věci ve městě
• nakupování a produkty • mezilidské vztahy •
zdraví a nemoci • vlastnosti • etapy života •
práce a pracoviště • přírodní katastrofy • nehody
Tematické okruhy: zdraví a životní styl, služby,
povolání, volný čas, příroda, životní cyklus,
mezilidské vztahy
1) se zapojí pomocí slovních spojení a vět do
Gramatika: • minulý čas prostý • vyjádření
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve
záměru pomocí will • měl bych/neměl bych •
kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam
modální slovesa (muset – nesmět – nemuset) •
půjde a na podobné výpovědi reaguje– dle svých použití určitého a neurčitého členu • příslovce
možností
místa, času • spojky • prostředky časové textové
2) se zapojí pomocí slovních spojení a vět do
návaznosti Zvuková podoba jazyka: • koncové -ed
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů týkající • přízvuk slova a věty • znělé a neznělé souhlásky
se osvojovaných témat, ve kterých sdělí, co se mu • intonace oznamovacích vět a otázek Slovní
líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, co chce-nechce, co zásoba: • bydlení, domy • služby a věci ve městě
musí/nemusí a na podobné výpovědi reaguje– dle • nakupování a produkty • mezilidské vztahy •
svých možností
zdraví a nemoci • vlastnosti • etapy života •
3) poskytne a zjistí informace týkající se
práce a pracoviště • přírodní katastrofy • nehody
osvojovaných témat ve vtahu k současnosti,
Tematické okruhy: zdraví a životní styl, služby,
minulosti a záměrům v budoucnosti za použití
povolání, volný čas, příroda, životní cyklus,
slovních spojení a vět– dle svých možností
mezilidské vztahy
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8. ročník

4) poskytne a zjistí informace týkající se událostí,
činností, míst, lidí, služeb, času za použití slovních
spojení a vět– dle svých možností
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 1) krátce pohovoří o městě, kde bydlí, události,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
která se mu stala, o známých osobnostech podle
předem připravené osnovy a za použití obrázků–
dle svých možností

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

Gramatika: • minulý čas prostý • vyjádření
záměru pomocí will • měl bych/neměl bych •
modální slovesa (muset – nesmět – nemuset) •
použití určitého a neurčitého členu • příslovce
místa, času • spojky • prostředky časové textové
návaznosti Zvuková podoba jazyka: • koncové -ed
• přízvuk slova a věty • znělé a neznělé souhlásky
• intonace oznamovacích vět a otázek Slovní
zásoba: • bydlení, domy • služby a věci ve městě
• nakupování a produkty • mezilidské vztahy •
zdraví a nemoci • vlastnosti • etapy života •
práce a pracoviště • přírodní katastrofy • nehody
Tematické okruhy: zdraví a životní styl, služby,
povolání, volný čas, příroda, životní cyklus,
mezilidské vztahy
1) jednoduše a v krátkých větách popíše místa, lidi, Gramatika: • minulý čas prostý • vyjádření
události, povolání, životní cyklus– dle svých
záměru pomocí will • měl bych/neměl bych •
možností
modální slovesa (muset – nesmět – nemuset) •
použití určitého a neurčitého členu • příslovce
místa, času • spojky • prostředky časové textové
návaznosti Zvuková podoba jazyka: • koncové -ed
• přízvuk slova a věty • znělé a neznělé souhlásky
• intonace oznamovacích vět a otázek Slovní
zásoba: • bydlení, domy • služby a věci ve městě
• nakupování a produkty • mezilidské vztahy •
zdraví a nemoci • vlastnosti • etapy života •
práce a pracoviště • přírodní katastrofy • nehody
Tematické okruhy: zdraví a životní styl, služby,
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CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických
materiálech

8. ročník

1) najde konkrétní informace nečíselné povahy v
jednoduchém textu vztahujícím se k osvojovaným
tématům

1) porozumí tématu krátkého a jednoduchého
textu týkajícího se osvojovaných témat
2) porozumí obsahu krátkého a jednoduchého
textu týkajícího se osvojovaných témat

povolání, volný čas, příroda, životní cyklus,
mezilidské vztahy
Gramatika: • minulý čas prostý • vyjádření
záměru pomocí will • měl bych/neměl bych •
modální slovesa (muset – nesmět – nemuset) •
použití určitého a neurčitého členu • příslovce
místa, času • spojky • prostředky časové textové
návaznosti Zvuková podoba jazyka: • koncové -ed
• přízvuk slova a věty • znělé a neznělé souhlásky
• intonace oznamovacích vět a otázek Slovní
zásoba: • bydlení, domy • služby a věci ve městě
• nakupování a produkty • mezilidské vztahy •
zdraví a nemoci • vlastnosti • etapy života •
práce a pracoviště • přírodní katastrofy • nehody
Tematické okruhy: zdraví a životní styl, služby,
povolání, volný čas, příroda, životní cyklus,
mezilidské vztahy
Gramatika: • minulý čas prostý • vyjádření
záměru pomocí will • měl bych/neměl bych •
modální slovesa (muset – nesmět – nemuset) •
použití určitého a neurčitého členu • příslovce
místa, času • spojky • prostředky časové textové
návaznosti Zvuková podoba jazyka: • koncové -ed
• přízvuk slova a věty • znělé a neznělé souhlásky
• intonace oznamovacích vět a otázek Slovní
zásoba: • bydlení, domy • služby a věci ve městě
• nakupování a produkty • mezilidské vztahy •
zdraví a nemoci • vlastnosti • etapy života •
práce a pracoviště • přírodní katastrofy • nehody
Tematické okruhy: zdraví a životní styl, služby,
povolání, volný čas, příroda, životní cyklus,
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mezilidské vztahy
1) zapíše informace, slovní spojení nebo
Gramatika: • minulý čas prostý • vyjádření
jednoduché věty, které se týkají osvojovaných
záměru pomocí will • měl bych/neměl bych •
témat
modální slovesa (muset – nesmět – nemuset) •
použití určitého a neurčitého členu • příslovce
místa, času • spojky • prostředky časové textové
návaznosti Zvuková podoba jazyka: • koncové -ed
• přízvuk slova a věty • znělé a neznělé souhlásky
• intonace oznamovacích vět a otázek Slovní
zásoba: • bydlení, domy • služby a věci ve městě
• nakupování a produkty • mezilidské vztahy •
zdraví a nemoci • vlastnosti • etapy života •
práce a pracoviště • přírodní katastrofy • nehody
Tematické okruhy: zdraví a životní styl, služby,
povolání, volný čas, příroda, životní cyklus,
mezilidské vztahy
1) napíše krátký jednoduchý popis místa, lidi,
Gramatika: • minulý čas prostý • vyjádření
události, povolání, životní cyklus
záměru pomocí will • měl bych/neměl bych •
2) popíše událost za použití vět řazených za sebou modální slovesa (muset – nesmět – nemuset) •
nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo,
použití určitého a neurčitého členu • příslovce
protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec,
místa, času • spojky • prostředky časové textové
.nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,
návaznosti Zvuková podoba jazyka: • koncové -ed
nakonec
• přízvuk slova a věty • znělé a neznělé souhlásky
• intonace oznamovacích vět a otázek Slovní
zásoba: • bydlení, domy • služby a věci ve městě
• nakupování a produkty • mezilidské vztahy •
zdraví a nemoci • vlastnosti • etapy života •
práce a pracoviště • přírodní katastrofy • nehody
Tematické okruhy: zdraví a životní styl, služby,
povolání, volný čas, příroda, životní cyklus,
mezilidské vztahy
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1) odpoví jednoduše písemně s použitím
jednoduchých slovních spojení a vět na otázky,
které se týkají jeho oblíbených nebo obvyklých
činností, lidí, míst

Gramatika: • minulý čas prostý • vyjádření
záměru pomocí will • měl bych/neměl bych •
modální slovesa (muset – nesmět – nemuset) •
použití určitého a neurčitého členu • příslovce
místa, času • spojky • prostředky časové textové
návaznosti Zvuková podoba jazyka: • koncové -ed
• přízvuk slova a věty • znělé a neznělé souhlásky
• intonace oznamovacích vět a otázek Slovní
zásoba: • bydlení, domy • služby a věci ve městě
• nakupování a produkty • mezilidské vztahy •
zdraví a nemoci • vlastnosti • etapy života •
práce a pracoviště • přírodní katastrofy • nehody
Tematické okruhy: zdraví a životní styl, služby,
povolání, volný čas, příroda, životní cyklus,
mezilidské vztahy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Život dětí v jiných zemích - ve Velké Británii. Lidová slovesnost. Zvyky a tradice ve Velké Británii.
Život Evropanů a styl života v evropských rodinách.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - Britů. Evropské krajiny - krajina Velké Británie.
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník



Kompetence k učení
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RVP výstupy

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
1) zachytí konkrétní informace v pomalu a zřetelně Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
pronášeném projevu, který se vztahuje k
sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
osvojovaným tématům – dle svých možností
činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání
1) porozumí tématu/obsahu krátkého a
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
jednoduchého zřetelně pronášeného popisu,
sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
vyprávění a rozhovorů souvisejícím s osvojovanými činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
tématy – dle svých možností
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
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prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání
1) se zapojí pomocí slovních spojení a vět do
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
se týká sportovních a kulturní událostí, prostředí, v činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
němž žije, každodenních činností a potřeb a
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
způsobu života, je-li mu partner v komunikaci
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
ochoten v případě nutnosti pomoci – dle svých
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
možností
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
2) se zapojí pomocí slovních spojení a vět do
materiály • sportovní a kulturní události • životní
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve
prostředí • media • ICT • životní události •
kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
půjde a na podobné výpovědi reaguje– dle svých vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
možností
prostředí, volný čas, události, cestování, media a
3) poskytne a zjistí informace týkající se událostí, komunikace, kultura, vzdělávání
volnočasových aktivit, cestování za použití slovních
spojení a vět – dle svých možností
1) krátce pohovoří o událostech a cestování podle Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
předem připravené osnovy a za použití obrázků – sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
dle svých možností
činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání
1) popíše prostředí, v němž žije, každodenní
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
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činnosti a potřeby a způsob života za použití
jednoduchých vět– dle svých možností.
2) vypráví jednoduchý příběh jako sled
jednotlivých událostí za použití vět řazených za
sebou nebo propojených např. spojkami a, ale,
nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,
nakonec– dle svých možností.
3) událost za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a
příslovci nejdříve, potom, nakonec– dle svých
možností.
1) popíše své plány za použití vět řazených za
sebou nebo propojených např. spojkami a, ale,
nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,
nakonec – dle svých možností

1) najde konkrétní informace nečíselné povahy v
jednoduchém textu vztahujícím se k osvojovaným
tématům.

sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
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1) porozumí tématu krátkého a jednoduchého
textu týkajícího se osvojovaných témat.

1) porozumí obsahu krátkého a jednoduchého
textu týkajícího se osvojovaných témat
2) odvodí z kontextu význam neznámých slov,
která se vyskytují v jednoduchém textu
3) porozumí běžným označením a nápisům na
veřejných místech, které se týkají např. orientace,
upozornění, varování, zákazu, časových údajů

věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
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1) zapíše informace, slovní spojení nebo
jednoduché věty, které se týkají osvojovaných
témat

1) sestaví/napíše krátký jednoduchý popis
prostředí, v němž žije, každodenní činnosti a
potřeby a způsob života, minulých a budoucích
událostí za použití vět propojených např. spojkami
a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,
nakonec
2) napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých
událostí za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a
příslovci nejdříve, potom, nakonec
3) popíše událost za použití vět řazených za sebou
nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo,
protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec
4) popíše své plány za použití vět řazených za
sebou nebo propojených např. spojkami a, ale,
nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,

prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání
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nakonec
1) odpoví jednoduše písemně s použitím
jednoduchých slovních spojení a vět na otázky,
které se týkají osvojovaných témat– dle svých
možností.

Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
sloveso + ing nebo infinitiv • vyjádření pánované
činnosti – going to • ustálené slovní spojení s
určitým členem a bez • použití výrazu “used to“ •
modální slovesa Zvuková podoba jazyka: •
přízvuk ve větě • stažená slova ve větě • rytmus
věty • intonace různých tipů vět Slovní zásoba: •
materiály • sportovní a kulturní události • životní
prostředí • media • ICT • životní události •
odpočinek a rekreace • zvyky • cestování •
vzdělávací systém Tematické okruhy: životní
prostředí, volný čas, události, cestování, media a
komunikace, kultura, vzdělávání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Život dětí v jiných zemích - ve Velké Británii. Lidová slovesnost. Zvyky a tradice ve Velké Británii.
Život Evropanů a styl života v evropských rodinách.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - Britů. Evropské krajiny - krajina Velké Británie.
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

10. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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RVP výstupy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné
povahy (např. o osobách, prostředí, v němž žije,
každodenních činnostech a potřebách, způsobu
života) v pomalu a zřetelně pronášeném
jednoduchém projevu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům – dle svých možností

Učivo
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
vyjadřování činností v budoucnosti (going to, will)
• otázky pomocí uzavřené (ano/ne) a otevřené
(tázací zájmena) otázky v přítomnosti a minulosti
• předpřítomný čas (základní/nejčastější použití)
• podmínkové souvětí prvního typu • přítomný
trpný rod • vyjádření účelu Zvuková podoba
jazyka: • rytmus věty a nadvětných celků •
intonace různých tipů vět • vázání slov a frází
Slovní zásoba: • stravování • sporty a životní styl
• povaha a vzhled • povolání a pracoviště •
zeměpisné charakteristiky • zdraví a nemoci •
zábava • generační soužití • struktura společnosti
• online komunikace • solidarita a dobrovolnictví
Tematické okruhy: zdravý životní styl, volba
povolání, naše země, osobní charakteristika,
umění a kultura, životní cyklus, ochrana přírody,
společnost, komunikační technologie, cestování
1) porozumí tématu/obsahu krátkého a
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
jednoduchého projevu zřetelně pronášeného
vyjadřování činností v budoucnosti (going to, will)
jednou či více osobami, který se vztahuje k
• otázky pomocí uzavřené (ano/ne) a otevřené
osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí,
(tázací zájmena) otázky v přítomnosti a minulosti
ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující • předpřítomný čas (základní/nejčastější použití)
téma nebo obsah daného textu) – dle svých
• podmínkové souvětí prvního typu • přítomný
možností
trpný rod • vyjádření účelu Zvuková podoba
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jazyka: • rytmus věty a nadvětných celků •
intonace různých tipů vět • vázání slov a frází
Slovní zásoba: • stravování • sporty a životní styl
• povaha a vzhled • povolání a pracoviště •
zeměpisné charakteristiky • zdraví a nemoci •
zábava • generační soužití • struktura společnosti
• online komunikace • solidarita a dobrovolnictví
Tematické okruhy: zdravý životní styl, volba
povolání, naše země, osobní charakteristika,
umění a kultura, životní cyklus, ochrana přírody,
společnost, komunikační technologie, cestování
1) se zapojí pomocí slovních spojení a vět do
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který vyjadřování činností v budoucnosti (going to, will)
se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v • otázky pomocí uzavřené (ano/ne) a otevřené
němž žije, každodenních činností a potřeb a
(tázací zájmena) otázky v přítomnosti a minulosti
způsobu života, je-li mu partner v komunikaci
• předpřítomný čas (základní/nejčastější použití)
ochoten v případě nutnosti pomoci – dle svých
• podmínkové souvětí prvního typu • přítomný
možností
trpný rod • vyjádření účelu Zvuková podoba
2) se zapojí pomocí slovních spojení a vět do
jazyka: • rytmus věty a nadvětných celků •
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve
intonace různých tipů vět • vázání slov a frází
kterých formuluje pozvání a na pozvání reaguje – Slovní zásoba: • stravování • sporty a životní styl
dle svých možností
• povaha a vzhled • povolání a pracoviště •
3) se zapojí pomocí slovních spojení a vět do
zeměpisné charakteristiky • zdraví a nemoci •
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve
zábava • generační soužití • struktura společnosti
kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam
• online komunikace • solidarita a dobrovolnictví
půjde, a na podobné výpovědi reaguje– dle svých Tematické okruhy: zdravý životní styl, volba
možností
povolání, naše země, osobní charakteristika,
4) se zapojí pomocí slovních spojení a vět do
umění a kultura, životní cyklus, ochrana přírody,
krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve
společnost, komunikační technologie, cestování
kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si
přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje –
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dle svých možností
5) poskytne a zjistí informace týkající se běžných
témat v každodenních situacích (např. kde si co
koupit a kolik co stojí, jakým prostředkem se
dostane na určité místo, kde se co nalézá) za
použití slovních spojení a vět – dle svých možností
1) krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
předem připravené osnovy nebo s vizuální
vyjadřování činností v budoucnosti (going to, will)
oporou) – dle svých možností
• otázky pomocí uzavřené (ano/ne) a otevřené
(tázací zájmena) otázky v přítomnosti a minulosti
• předpřítomný čas (základní/nejčastější použití)
• podmínkové souvětí prvního typu • přítomný
trpný rod • vyjádření účelu Zvuková podoba
jazyka: • rytmus věty a nadvětných celků •
intonace různých tipů vět • vázání slov a frází
Slovní zásoba: • stravování • sporty a životní styl
• povaha a vzhled • povolání a pracoviště •
zeměpisné charakteristiky • zdraví a nemoci •
zábava • generační soužití • struktura společnosti
• online komunikace • solidarita a dobrovolnictví
Tematické okruhy: zdravý životní styl, volba
povolání, naše země, osobní charakteristika,
umění a kultura, životní cyklus, ochrana přírody,
společnost, komunikační technologie, cestování
1) popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
němž žije, každodenní činnosti a potřeby a způsob vyjadřování činností v budoucnosti (going to, will)
života za použití jednoduchých vět – dle svých
• otázky pomocí uzavřené (ano/ne) a otevřené
možností
(tázací zájmena) otázky v přítomnosti a minulosti
2) vypráví jednoduchý příběh jako sled
• předpřítomný čas (základní/nejčastější použití)
jednotlivých událostí za použití vět řazených za
• podmínkové souvětí prvního typu • přítomný
sebou nebo propojených např. spojkami a, ale,
trpný rod • vyjádření účelu Zvuková podoba
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nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,
nakonec – dle svých možností
3) popíše událost za použití vět řazených za sebou
nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo,
protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec – dle
svých možností
4) popíše své plány za použití vět řazených za
sebou nebo propojených např. spojkami a, ale,
nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,
nakonec – dle svých možností

jazyka: • rytmus věty a nadvětných celků •
intonace různých tipů vět • vázání slov a frází
Slovní zásoba: • stravování • sporty a životní styl
• povaha a vzhled • povolání a pracoviště •
zeměpisné charakteristiky • zdraví a nemoci •
zábava • generační soužití • struktura společnosti
• online komunikace • solidarita a dobrovolnictví
Tematické okruhy: zdravý životní styl, volba
povolání, naše země, osobní charakteristika,
umění a kultura, životní cyklus, ochrana přírody,
společnost, komunikační technologie, cestování
1) najde konkrétní informace číselné i nečíselné
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
povahy (např. o prostředí, v němž žije,
vyjadřování činností v budoucnosti (going to, will)
každodenních činnostech a potřebách, osobách ve • otázky pomocí uzavřené (ano/ne) a otevřené
svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu (tázací zájmena) otázky v přítomnosti a minulosti
vztahujícím se k tématům, se kterými se může
• předpřítomný čas (základní/nejčastější použití)
běžně setkat ve svém životě
• podmínkové souvětí prvního typu • přítomný
trpný rod • vyjádření účelu Zvuková podoba
jazyka: • rytmus věty a nadvětných celků •
intonace různých tipů vět • vázání slov a frází
Slovní zásoba: • stravování • sporty a životní styl
• povaha a vzhled • povolání a pracoviště •
zeměpisné charakteristiky • zdraví a nemoci •
zábava • generační soužití • struktura společnosti
• online komunikace • solidarita a dobrovolnictví
Tematické okruhy: zdravý životní styl, volba
povolání, naše země, osobní charakteristika,
umění a kultura, životní cyklus, ochrana přírody,
společnost, komunikační technologie, cestování
1) porozumí obsahu krátkého a jednoduchého
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
textu týkajícího se každodenních témat (např.
vyjadřování činností v budoucnosti (going to, will)
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vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo
text znázorňující obsah daného textu)
2) odvodí z kontextu význam neznámých slov,
která se vyskytují v jednoduchém textu
3) porozumí běžným označením a nápisům na
veřejných místech, které se týkají např. orientace,
upozornění, varování, zákazu, časových údajů

• otázky pomocí uzavřené (ano/ne) a otevřené
(tázací zájmena) otázky v přítomnosti a minulosti
• předpřítomný čas (základní/nejčastější použití)
• podmínkové souvětí prvního typu • přítomný
trpný rod • vyjádření účelu Zvuková podoba
jazyka: • rytmus věty a nadvětných celků •
intonace různých tipů vět • vázání slov a frází
Slovní zásoba: • stravování • sporty a životní styl
• povaha a vzhled • povolání a pracoviště •
zeměpisné charakteristiky • zdraví a nemoci •
zábava • generační soužití • struktura společnosti
• online komunikace • solidarita a dobrovolnictví
Tematické okruhy: zdravý životní styl, volba
povolání, naše země, osobní charakteristika,
umění a kultura, životní cyklus, ochrana přírody,
společnost, komunikační technologie, cestování
1) zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny vyjadřování činností v budoucnosti (going to, will)
a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně • otázky pomocí uzavřené (ano/ne) a otevřené
vykonává
(tázací zájmena) otázky v přítomnosti a minulosti
• předpřítomný čas (základní/nejčastější použití)
• podmínkové souvětí prvního typu • přítomný
trpný rod • vyjádření účelu Zvuková podoba
jazyka: • rytmus věty a nadvětných celků •
intonace různých tipů vět • vázání slov a frází
Slovní zásoba: • stravování • sporty a životní styl
• povaha a vzhled • povolání a pracoviště •
zeměpisné charakteristiky • zdraví a nemoci •
zábava • generační soužití • struktura společnosti
• online komunikace • solidarita a dobrovolnictví
Tematické okruhy: zdravý životní styl, volba
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Anglický jazyk

10. ročník

1) sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe
samého, dalších osob, prostředí, v němž žije,
každodenních činností a potřeb, způsobu života a
minulých událostí za použití vět propojených např.
spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve,
potom, nakonec
2) napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail,
vzkaz) vyjadřující např. poděkování, pozvání,
prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět
3) napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých
událostí za použití vět řazených za sebou nebo
propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a
příslovci nejdříve, potom, nakonec
4) popíše událost za použití vět řazených za sebou
nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo,
protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec
5) popíše své plány za použití vět řazených za
sebou nebo propojených např. spojkami a, ale,
nebo, protože a příslovci nejdříve, potom,
nakonec
1) odpoví písemně s použitím jednoduchých
slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky,
které se týkají např. jeho samotného, dalších osob,
prostředí, v němž žije, každodenních činností a
potřeb a způsobu života

povolání, naše země, osobní charakteristika,
umění a kultura, životní cyklus, ochrana přírody,
společnost, komunikační technologie, cestování
Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
vyjadřování činností v budoucnosti (going to, will)
• otázky pomocí uzavřené (ano/ne) a otevřené
(tázací zájmena) otázky v přítomnosti a minulosti
• předpřítomný čas (základní/nejčastější použití)
• podmínkové souvětí prvního typu • přítomný
trpný rod • vyjádření účelu Zvuková podoba
jazyka: • rytmus věty a nadvětných celků •
intonace různých tipů vět • vázání slov a frází
Slovní zásoba: • stravování • sporty a životní styl
• povaha a vzhled • povolání a pracoviště •
zeměpisné charakteristiky • zdraví a nemoci •
zábava • generační soužití • struktura společnosti
• online komunikace • solidarita a dobrovolnictví
Tematické okruhy: zdravý životní styl, volba
povolání, naše země, osobní charakteristika,
umění a kultura, životní cyklus, ochrana přírody,
společnost, komunikační technologie, cestování

Gramatika: • minulý čas prostý a průběhový •
vyjadřování činností v budoucnosti (going to, will)
• otázky pomocí uzavřené (ano/ne) a otevřené
(tázací zájmena) otázky v přítomnosti a minulosti
• předpřítomný čas (základní/nejčastější použití)
• podmínkové souvětí prvního typu • přítomný
trpný rod • vyjádření účelu Zvuková podoba
jazyka: • rytmus věty a nadvětných celků •
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Anglický jazyk

10. ročník
intonace různých tipů vět • vázání slov a frází
Slovní zásoba: • stravování • sporty a životní styl
• povaha a vzhled • povolání a pracoviště •
zeměpisné charakteristiky • zdraví a nemoci •
zábava • generační soužití • struktura společnosti
• online komunikace • solidarita a dobrovolnictví
Tematické okruhy: zdravý životní styl, volba
povolání, naše země, osobní charakteristika,
umění a kultura, životní cyklus, ochrana přírody,
společnost, komunikační technologie, cestování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Život dětí v jiných zemích - ve Velké Británii. Lidová slovesnost. Zvyky a tradice ve Velké Británii.
Život Evropanů a styl života v evropských rodinách.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - Britů. Evropské krajiny - krajina Velké Británie.

5.3

Ruský jazyk
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1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

0

0

0

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

6

Ruský jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor Ruský jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělání v tomto
předmětu směřuje k dosažení úrovně A1(podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Převládajícími metodami výuky jsou samostatná, skupinová a projektová práce. Důraz je kladen na
kompetence komunikativní, sociální, pracovní, kompetence k řešení problémů a k učení. Cílem výuky je
získání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a
dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené
texty, porozumění přiměřeně náročnému ústnímu sdělení, poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti,
vyhledávaní informací, práce s informacemi, pochopení významu znalostí cizího jazyka pro osobní život,
získání respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.
Vzdělávání v předmětu ruský jazyk slouží k:
- snižování jazykové bariéry
- zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění
- poznávání odlišností ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice
- prohlubování vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance
Obsahové, časové a organizační vymezení
Výuka na 2. stupni probíhá od 8. do 10. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Ve výuce mohou být
předmětu (specifické informace o předmětu vytvářeny skupiny složené z žáků více ročníků (7._ze vzdělávacího programu Hravá škola_9_, 8. 9., 10.
důležité pro jeho realizaci)
ročníku). Vyučování se uskutečňuje ve třídách nebo v počítačové učebně. Výuka je realizována v učebnách
školy - vybrané kmenové třídě žáků.
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- poslech, čtení, psaní - konverzace
- práce s obrazovým materiálem
- doplňovačky, křížovky, pexeso
- práce s výukovými programy
- vyhledávání a práce s informacemi z internetu
- práce s interaktivní tabulí
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Název předmětu
Integrace předmětů

Ruský jazyk



Další cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Vyučujeme činnostně a hravě
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Využíváme příležitosti k poznávání skutečného světa – videoukázky, slovenské reálie
kompetence žáků
Veškeré činnosti doprovázíme písemným zápisem
Vytváříme příležitosti pro dialog a vzájemnou spolupráci žáků
Mluvnici vyučujeme pomocí větných vzorů, které se obměňují – žáci se naučí kombinovat
Od počátku se věnujeme čtení s porozuměním a používáme všechny varianty překladu, což rozšiřuje
kompetence nejen ruské, ale i české
Rytmizovaná říkadla využíváme pro motivaci, procvičení, relaxaci i opakování
Myšlenkové a asociační mapy používáme k rozšiřování i opakování slovní zásoby
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních
situací
Kompetence k řešení problémů:
Vyučujeme činnostně a hravě
Využíváme příležitosti k poznávání skutečného světa – videoukázky, ruské reálie
Vytváříme příležitosti pro dialog a vzájemnou spolupráci žáků
Mluvnici vyučujeme pomocí větných vzorů, které se obměňují – žáci se naučí kombinovat
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních situací
Kompetence komunikativní:
Vyučujeme činnostně a hravě
Vytváříme příležitosti pro dialog a vzájemnou spolupráci žáků
Od počátku se věnujeme čtení s porozuměním a používáme všechny varianty překladu, což rozšiřuje
kompetence nejen ruské, ale i české
Rytmizovaná říkadla využíváme pro motivaci, procvičení, relaxaci i opakování
Myšlenkové a asociační mapy používáme k rozšiřování i opakování slovní zásoby
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních
situací
Kompetence sociální a personální:
Vyučujeme činnostně a hravě
Vytváříme příležitosti pro dialog a vzájemnou spolupráci žáků
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Název předmětu

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Ruský jazyk
Rytmizovaná říkadla využíváme pro motivaci, procvičení, relaxaci i opakování
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních
situací
Kompetence občanské:
Vyučujeme činnostně a hravě
Využíváme příležitosti k poznávání skutečného světa – videoukázky, ruské reálie
Vytváříme příležitosti pro dialog a vzájemnou spolupráci žáků
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních
situací
Kompetence pracovní:
Vyučujeme činnostně a hravě
Myšlenkové a asociační mapy používáme k rozšiřování i opakování slovní zásoby
Dramatizací textů rozvíjíme interaktivní dovednosti a pozitivně ovlivňujeme zpracovávání sociálních
situací
U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně lze části vzdělávacích oborů nahradit jinými
vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru nahradit obsahem jiného
vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem.
Výše uvedená poznámka je aktuální právě v předmětu další cizí jazyk. Předpokladem úprav je doporučení
ŠPZ.
ZPŮSOBY HODNOCENÍ
 Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
 Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
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Název předmětu

Ruský jazyk
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo aneprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
Ruský jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník



Kompetence k učení
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Ruský jazyk

8. ročník







RVP výstupy

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozlišuje měkkou a tvrdou výslovnost ruských
slov – dle svých možností

rozlišuje slovní přízvuk, intonaci ve větě, ve
srovnání s češtinou – dle svých možností

zvládá jednoduchou komunikaci – dle svých
možností

dokáže správně vyslovovat jednotlivé hlásky – dle
svých možností

čte jednoduchý text – dle svých možností

dokáže zapsat písmena a slova v azbuce

Učivo
Кто это? dotazy a odpovědi - kdo je tam, kdo je
to čtení nepřízvučného a, o písmena а, м, н, э, я
intonace tázací otázky minidialogy nácvik na
čtením s důrazem na přízvuk
Кто это? dotazy a odpovědi - kdo je tam, kdo je
to čtení nepřízvučného a, o písmena а, м, н, э, я
intonace tázací otázky minidialogy nácvik na
čtením s důrazem na přízvuk
Кто это? dotazy a odpovědi - kdo je tam, kdo je
to čtení nepřízvučného a, o písmena а, м, н, э, я
intonace tázací otázky minidialogy nácvik na
čtením s důrazem na přízvuk
Кто это? dotazy a odpovědi - kdo je tam, kdo je
to čtení nepřízvučného a, o písmena а, м, н, э, я
intonace tázací otázky minidialogy nácvik na
čtením s důrazem na přízvuk
Кто это? dotazy a odpovědi - kdo je tam, kdo je
to čtení nepřízvučného a, o písmena а, м, н, э, я
intonace tázací otázky minidialogy nácvik na
čtením s důrazem na přízvuk
Как тебя зовут? seznamování, představování
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
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Ruský jazyk

8. ročník
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
čtení a krátkých rozhovorů
dokáže poskytnout základní informace o sobě – dle Как тебя зовут? seznamování, představování
svých možností
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
čtení a krátkých rozhovorů
sdělí, jak se jmenuje a kdo je – dle svých možností Как тебя зовут? seznamování, představování
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
čtení a krátkých rozhovorů
uvědomuje si správné čtení vlastních jmen – dle
Как тебя зовут? seznamování, představování
svých možností
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
čtení a krátkých rozhovorů
dokáže se zeptat – dle svých možností
Как тебя зовут? seznamování, představování
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
čtení a krátkých rozhovorů
dokáže krátce hovořit o sobě – dle svých možností Как тебя зовут? seznamování, představování
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
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8. ročník
čtení a krátkých rozhovorů
dokáže správně vyslovovat měkké souhlásky – dle Как тебя зовут? seznamování, představování
svých možností
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
čtení a krátkých rozhovorů
rozlišuje intonaci v otázce a v odpovědi – dle svých Как тебя зовут? seznamování, představování
možností
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
čtení a krátkých rozhovorů
porozumí jednoduché konverzaci – dle svých
Как тебя зовут? seznamování, představování
možností
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
čtení a krátkých rozhovorů
reaguje na jednoduché pokyny – dle svých
Как тебя зовут? seznamování, představování
možností
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
čtení a krátkých rozhovorů
rozšiřuje slovní zásobu – dle svých možností
Как тебя зовут? seznamování, představování
písmena б, д, з, и, е čtení a výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek před a, o, y, u, e, я
nepřízvučné a, o ve slabice před přízvukem
intonace oznamovací věty vlastní jména nácvik
čtení a krátkých rozhovorů
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8. ročník
chápe význam cizích jazyků
rozlišuje slovní přízvuk, intonaci ve větě, ve
srovnání s češtinou – dle svých možností
uvědomuje si podobnost slovanských jazyků
porozumí jednoduché konverzaci
čte jednoduchý text
pozdraví při setkání a loučení
sdělí, jak se jmenuje, kdo je a odkud je
reaguje na jednoduché otázky a dokáže na ně
odpovědět
dokáže zapsat daná písmena a slova v azbuce
rozlišuje slovní přízvuk, intonaci ve větě – dle svých
možností

dokáže přečíst jednoduché texty v azbuce – dle
svých možností

reaguje na jednoduché otázky a dokáže na ně
odpovědět – dle svých možností

dokáže pojmenovat věci kolem sebe – dle svých
možností

vyjmenuje barvy

úvodní ústní kurz pozdravy při loučení a setkání

Откуда они? písmena - п, р, с, г, й pozdravy rozdílnost v používání dotazy a odpovědi - odkud
kdo je intonace otázky nácvik čtení 1.pád v
oslovení v ruštině

Кто тут? dotaz a odpověď - kdo je tu základní
poučení o přízvuku rozlišení přízvučných a
nepřízvučných slabik písmena - к, о, т, у, в
redukce hlásek - a, o ,е, я
Кто тут? dotaz a odpověď - kdo je tu základní
poučení o přízvuku rozlišení přízvučných a
nepřízvučných slabik písmena - к, о, т, у, в
redukce hlásek - a, o ,е, я
Кто тут? dotaz a odpověď - kdo je tu základní
poučení o přízvuku rozlišení přízvučných a
nepřízvučných slabik písmena - к, о, т, у, в
redukce hlásek - a, o ,е, я
Семья, мои друзья, школа, что я люблю,...
slovní zásoba k daným tématům nácvik
výslovnosti přízvučných samohlásek a tvrdých
souhlásek nácvik říkanek a písniček nácvik
intonace otázky s tázacím a bez tázacího zájmena
rozvíjení dovednosti poslechu s porozuměním
Семья, мои друзья, школа, что я люблю,...
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8. ročník
slovní zásoba k daným tématům nácvik
výslovnosti přízvučných samohlásek a tvrdých
souhlásek nácvik říkanek a písniček nácvik
intonace otázky s tázacím a bez tázacího zájmena
rozvíjení dovednosti poslechu s porozuměním
dokáže krátce hovořit o sobě a o své rodině – dle Познакомтесь, это моя семья! představování,
svých možností
seznamování dotazy o rodině písmena - л, ш, ч,
ы, ь výslovnost - л, ш, ч nácvik poslechu s
porozuměním číslovky 1-10
pozdraví při setkání a loučení
Познакомтесь, это моя семья! představování,
seznamování dotazy o rodině písmena - л, ш, ч,
ы, ь výslovnost - л, ш, ч nácvik poslechu s
porozuměním číslovky 1-10
tvoří jednoduchá písemná sdělení
Познакомтесь, это моя семья! představování,
seznamování dotazy o rodině písmena - л, ш, ч,
ы, ь výslovnost - л, ш, ч nácvik poslechu s
porozuměním číslovky 1-10
dokáže zapsat daná písmena a slova v azbuce
Познакомтесь, это моя семья! představování,
seznamování dotazy o rodině písmena - л, ш, ч,
ы, ь výslovnost - л, ш, ч nácvik poslechu s
porozuměním číslovky 1-10
rozezná číslovky od 1-10
Познакомтесь, это моя семья! představování,
seznamování dotazy o rodině písmena - л, ш, ч,
ы, ь výslovnost - л, ш, ч nácvik poslechu s
porozuměním číslovky 1-10
rozlišuje slovní přízvuk, intonaci ve větě – dle svých Я хочу жить в деревне! dotazy a odpovědi - kdo
možností
kde bydlí vyjádření přání písmena - х, ж, у, е
dokáže správně vyslovovat jednotlivé hlásky
písmena - у, ж pohyblivý přízvuk číslovky 1-20
rozezná číslovky od 1 do 20 – dle svých možností tvary slovesa хотеть, жить v jedn. čísle nácvik
dokáže krátce hovořit o sobě a o své rodině – dle čtení a poslechu
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8. ročník

svých možností
čte jednoduchý text – dle svých možností
dokáže zapsat daná písmena a slova v azbuce
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, píše a čte v azbuce– dle svých možností
Перемены я люблю! dotazy na činnost ve škole
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají poskytne základní osobní informace
kdo má co a koho rád písmena - ю, щ čtení -ого
se osvojovaných témat, zejména pokud má k
osvojí si tvary sloves jedn.čísla
lexikální osvojení tvarů jedn.čísla sloves: читать,
dispozici vizuální oporu
tvoří jednoduchá písemná sdělení
делать, играть, рисовать, танцевать, любить
využívá dvojjazyčné slovníky
rozšiřuje slovní zásobu
dokáže zapsat daná písmena a slova v azbuce
čte a překládá jednoduchý text– dle svých
možností
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a
pozdraví při setkání a při loučení– dle svých
У Филиппа день рождения! sdělení, kdo kam
otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s možností
jel, kdy jel na návštěvě dotazy a odpovědi - co
pečlivou výslovností a reaguje na ně
dokáže se zeptat– dle svých možností
kdo má rád k jídlu písmena - ф, ъ slovesa купить
есть, ехать, быть v minulém času
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, dokáže – dle svých možností správně vyslovovat
jednotlivé
hlásky
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají
dokáže – dle svých možností krátce hovořit o sobě
se osvojovaných témat, zejména pokud má k
a o své rodině
dispozici vizuální oporu
tvoří jednoduchá písemná sdělení
formuluje věty o tom,co má a nemá rád
vuužívá dvojjazyčné slovníky
rozšiřuje slovní zásobu
reaguje na jednoduché otázky a dokáže na ně
odpovědět– dle svých možností
osvojí si tvary sloves v min.čase
čte – dle svých možností a překládá jednoduchý
text
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Specifické rysy jazyků a jejich odlišnosti, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení a studia, organizace vlastního času - novému předmětu je třeba věnovat více času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění (azbuka), cvičení dovednosti zapamatování, dovednosti pro učení a studium
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců), základní problémy sociokulturních rozdílů v české republice a v Evropě
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
uvědomuje si význam cizích jazyků jako nástroje k
porozumění kultur
píše v azbuce, čte jednoduché texty v azbuce– dle
svých možností, reprodukuje jejich obsah
používá dvojjazyčný slovník
přednese jednoduché básničky a říkanky – dle
svých možností
dokáže dle mapy popsat geograf.jevy Ruska
rozšiřuje slovní zásobu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v
píše v azbuce, čte jednoduché texty v azbuce,
krátkých poslechových textech týkajících se
reprodukuje jejich obsah– dle svých možností
každodenních témat
používá dvojjazyčný slovník
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů orientuje se v tvoření minulého času

Učivo
Россия souhrnné opakování azbuky prvotní
seznámení s Ruskem - symboly, tradice, folklór
opakování slovní zásoby a mluvnice / četba,
říkanky, básničky, pokyny /

В гостях vyjádření omluvy, poděkování, přání,
překvapení, radosti ruská jména shrnutí pravidel
čtení, výslovnosti a intonace minulý čas sloves
slovní zásoba
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9. ročník

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

dokáže poděkovat a vyjádřit omluvu– dle svých
možností
uvědomuje si správné oslovení v ruštině a čtení
vlastních jmen– dle svých možností
čte jedn.text se správnou výslovností a intonací
rozšiřuje slovní zásobu– dle svých možností
píše v azbuce, čte jednoduché texty v azbuce,
reprodukuje jejich obsah – dle svých možností
vyjmenuje dny v týdnu
vyjmenuje roční období a jednotlivé měsíce
rozezná číslovky od 20 do 100
zapíše a přečte čas i datum
rozezná číslovky od 100
čte jedn.text se správnou výslovností a intonací –
dle svých možností
podá informace o sobě, kdy a kde se narodil
komunikuje s ostatními spolužáky a dokáže si od
nich vyžádat základní informace – dle svých
možností
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky
rozšiřuje slovní zásobu
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného reaguje na jedn.otázky a dokáže na ně odpovědět–
času a podobné otázky pokládá
dle svých možností
zvládne časování sloves
napíše krátký e-mail
formuluje věty, co má a nemá rád
zvládne komunikovat v jednoduchých větách o
škole– dle svých možností
používá dvojjazyčný slovník
dokáže se zeptat, kolik je hodin – dle svých
možností
orientuje se v tvoření řadových číslovek

Какое сегодня число? vyjadřování časových
údajů a dat, roční období, měsíce čtení předložek
se slovy, výslovnost ц základní číslovky do 1000
slovní zásoba

Люблю - не люблю dotazy a odpovědi, co kdo
rád či nerad dělá opakování výslovnosti / л, -тся, ться / pravopis částice не u sloves časování
sloves slovní zásoba

Который час? На уроке. dotazy a odpovědi o
rozvrhu hodin, o předmětech určování celých
hodin intonace věty tázací a oznamovací řadové
číslovky vyjádření vykání zvratná slovesa -
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rozlišuje přízvuk a intonaci ve větách – dle svých
možností
čte jedn.text se správnou výslovností a intonací –
dle svých možností
popíše předměty ve svém školním okolí
zvládne jednoduchou konverzaci s určením času –
dle svých možností
zvládne komunikovat v jednoduchých větách o
škole– dle svých možností
používá dvojjazyčný slovník
rozlišuje přízvuk a intonaci ve větách – dle svých
možností
čte a analyzuje krátký text – dle svých možností
reaguje na jedn.otázky a dokáže na ně odpovědět
komunikuje s ostatními spolužáky a dokáže si od
nich vyžádat základní informace
tvoří jednoduchá písemná sdělení
vhodně reaguje na otázky – dle svých možností
píše v azbuce, čte jednoduché texty v azbuce,
reprodukuje jejich obsah – dle svých možností
vytvoří jednoduchý rozhovor a komunikuje – dle
svých možností
rozšiřuje slovní zásobu
zvládne popsat sebe nebo kamaráda – dle svých
možností
poskytne základní osobní informace, představí
sebe i svou rodinu – dle svých možností
rozlišuje – dle svých možností intonaci rozkazovací
věty
rozlišuje– dle svých možností přízvuk a intonaci ve
větách

lexikálně tvůrčí čtení - čtení s doplňováním

Повторение opakování - 1.-5. lekce - mluvnice,
reálie, čtení a výslovnost, slovní zásoba nácvik
básně

Портрет dotazy a odpovědi, jak kdo vypadá,
komu je podobný popis osoby intonace věty
rozkazovací časování slovesa рисовать, přídavná
jména, 2.pád osobních zájmen slovní zásoba

Тут я дома dotazy a odpovědi zýkající se místa
bydliště, orientace ve městě intonace vět
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čte– dle svých možností a analyzuje krátký text
tázacích bez i s tázacím slovem časování a minulý
zvládne časování sloves
čas sloves skloňování zájmen кто, что oslovení
dokáže – dle svých možností popsat své město a člověka na ulici slovní zásoba
oblíbená místa ve mědtě
dokáže – dle svých možností reagovat na otázky o
orientaci ve městě
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se
píše v azbuce, čte – dle svých možností jednoduché На радость vyplňování dotazníku dopisování přes
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
texty v azbuce, reprodukuje jejich obsah
internet celkové opakování hrdinové ruských
dalších osvojovaných témat
používá dvojjazyčný slovník
lidových pohádek
vytvoří jednoduchý rozhovor a komunikuje– dle
svých možností
dokáže psát jednoduché fráze a věty
dokáže popsat sám sebe, co dělá a kde žije
dokáže klást otázky týkající se osobních dat a
odpovědět na ně– dle svých možností
dokáže pochopit obsah krátkých textů
dokáže navázat základní společenskou komunikaci
– dle svých možností
tvoří jednoduchá písemná sdělení
orientuje se v ruských reáliích
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců), základní problémy sociokulturních rozdílů v české republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Specifické rysy jazyků a jejich odlišnosti, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění (azbuka), cvičení dovednosti zapamatování, dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení a studia, organizace vlastního času - novému předmětu je třeba věnovat více času
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

10. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
píše v azbuce, čte – dle svých možností texty v
azbuce se správou výslovností, reprodukuje jejich
obsah
používá dvojjazyčný slovník
přednese jednoduché říkanky a básničky
rozumí frázím a výrazům, které se vztahují k zákl.
potřebám– dle svých možností

Učivo
Ты помнишь? Повторение – мать учения
Утром! Когда ты придёшь? Какой у тебя
распорядок дня? Я пришёл из школы! Что ты
будешь делать? Будьте добры....... А что тебе
нужно сделать? Časování slovesa мыть Slovesa
se změnou kmenové souhlásky Budoucí čas
sloves Vyjádření nutnosti – povinnosti Reálie:
Vztahy v ruské rodině
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, dokáže reagovat na dotazy o rodinných a
Добро пожаловать в Европу! Мы все живём в
které se vztahují k běžným tématům
příbuzenských vztazích– dle svých možností
Европе Кем работают родители-профессии
umí používat základní typy vět o sobě, jiných lidech Кем ты хочешь стать? Куда вы хотите поехать?
a o tom co dělají – dle svých možností
Кто куда едет? Кто они? Откуда они? Ты
dokáže získat jednoduché informace o cestování
понимаешь? Где они познакомились? Časování
slovesa – хотеть, ехать, знать Reálie: Kreml
Mapa Evropy – státy Evropy
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému
Утром! Когда ты придёшь? Какой у тебя
textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
распорядок дня? Я пришёл из школы! Что ты
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
будешь делать? Будьте добры....... А что тебе
нужно сделать? Časování slovesa мыть Slovesa
se změnou kmenové souhlásky Budoucí čas
sloves Vyjádření nutnosti – povinnosti Reálie:
Vztahy v ruské rodině
dokáže porozumět mluvčímu natolik, aby vyhověl Буква Б ! Я буду завтракать а ты? Шведский
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10. ročník
konkrétním potřebám – dle svých možností
dokáže porozumět jednoduchým receptům
dokáže vyjádřit omluvu
zvládne popsat sebe nebo kamaráda
má dostačující slovní zásobu k tomu, aby fungoval
v běžném denním styku v rámci známých situací a
témat– dle svých možností

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

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

стол Он или она? Чей – чья – чьи 2,3
милиционера? Почему?.....чтобы купить
Bud.čas slovesa быть Skloňování podst.jmen – m.
a ž.rod Přivlastňovací záj. чей Číslovky 3. a 7. pád
podst. jmen Reálie: блины, бутерброд, варение
Утром! Когда ты придёшь? Какой у тебя
распорядок дня? Я пришёл из школы! Что ты
будешь делать? Будьте добры....... А что тебе
нужно сделать? Časování slovesa мыть Slovesa
se změnou kmenové souhlásky Budoucí čas
sloves Vyjádření nutnosti – povinnosti Reálie:
Vztahy v ruské rodině
dokáže psát krátká sdělení
Голова идёт кругом Куда идти в такую погоду?
dokáže klást a odpovídat na otázky– dle svých
К сожалению, не могу! Какое интересное
možností
здание! Что кому идёт? Что и когда идёт по
rozumí frázím a výrazům, které se vztahují k
телевизору? Который час? Твои часы идут?
základním potřebám – dle svých možností
Časování slovesa: мочь, помочь Skloňování
podst.jmen rodu středního čís.jedn. Skloňování
příd.jmen tvrdých Reálie: Velké divadlo,
Treťjakovská galerie, Tančící dům
Утром! Когда ты придёшь? Какой у тебя
распорядок дня? Я пришёл из школы! Что ты
будешь делать? Будьте добры....... А что тебе
нужно сделать? Časování slovesa мыть Slovesa
se změnou kmenové souhlásky Budoucí čas
sloves Vyjádření nutnosti – povinnosti Reálie:
Vztahy v ruské rodině
rozumí krátkým, jednoduchým dopisům
Жду ответа, как соловей лета! Пишите по
účastní se krátkých rozhovorů, které se týkají jeho адресу! Кто чем занимается? Жду ответа! Кто
zájmů– dle svých možností
что собирает? Любимый певец... любимое
zvládne napsat krátká sdělení a jednoduché osobní животное. Кому? О ком? С кем? Кто ты по
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10. ročník
dopisy

гороскопу? Časování zvratných sloves:
заниматься ждать 2.pád podst. jmen v mn. čísle
4.pád podst.jmen v mn. čísle Skloňování osobních
zájmen Reálie: Psaní adresy v Rusku Originální
ruské obálky
Утром! Когда ты придёшь? Какой у тебя
распорядок дня? Я пришёл из школы! Что ты
будешь делать? Будьте добры....... А что тебе
нужно сделать? Časování slovesa мыть Slovesa
se změnou kmenové souhlásky Budoucí čas
sloves Vyjádření nutnosti – povinnosti Reálie:
Vztahy v ruské rodině
ovládá užívání krátkých každodenních výrazů,
Утром! Когда ты придёшь? Какой у тебя
pomocí nichž vyjadřuje – dle svých možností
распорядок дня? Я пришёл из школы! Что ты
jednoduché potřeby konkrétní povahy – osobní
будешь делать? Будьте добры....... А что тебе
data, denní režim…
нужно сделать? Časování slovesa мыть Slovesa
používá správně jednoduché gramatické struktury se změnou kmenové souhlásky Budoucí čas
ovládá slovní zásobu, která se vztahuje ke
sloves Vyjádření nutnosti – povinnosti Reálie:
každodenním potřebám
Vztahy v ruské rodině
Lekce je upravena jako časopis – cílem je aktivní
tvůrčí čtení, porozumění čtenému textu i s
neznámými slovíčky – ověřeno na konkrétní
činnosti žáků
umí – dle svých možností popsat rodinu, okolí,
Утром! Когда ты придёшь? Какой у тебя
známé reálie
распорядок дня? Я пришёл из школы! Что ты
dokáže porozumět mluvčímu – dle svých možností будешь делать? Будьте добры....... А что тебе
umí napsat osobní dopis
нужно сделать? Časování slovesa мыть Slovesa
se změnou kmenové souhlásky Budoucí čas
sloves Vyjádření nutnosti – povinnosti Reálie:
Vztahy v ruské rodině
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

185

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Ruský jazyk

10. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců), základní problémy sociokulturních rozdílů v české republice a v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Specifické rysy jazyků a jejich odlišnosti, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění (azbuka), cvičení dovednosti zapamatování, dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení a studia, organizace vlastního času - novému předmětu je třeba věnovat více času

5.4

Matematika

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

4
Povinný

4
Povinný

4
Povinný

4
Povinný

4
Povinný

4
Povinný

4
Povinný

4
Povinný

4
Povinný

4
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

40

Matematika

Matematika a její aplikace
Škola považuje předmět Matematika za stěžejní předmět, neboť poskytuje vědomosti a dovednosti
potřebné v praktickém životě, a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji
nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné
vzdělávání. Matematika klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a
pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy,
terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Základem naší výuky jsou aktivní činnosti při práci
s matematickými objekty a užití matematiky v reálných situacích.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahem předmětu Matematika na I. stupni jsou čtyři tematické okruhy.
předmětu (specifické informace o předmětu V tematickém okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojí základní aritmetické operace. Klademe důraz na
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důležité pro jeho realizaci)

Matematika
fakt, aby základním algoritmům porozuměli všichni žáci. V 2. období 1. stupně se žáci na praktických
příkladech seznamují se zlomky a desetinnými čísly.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty si žáci na praktických příkladech všímají různých
druhů závislostí a postupně se učí tyto závislosti popisovat a sami vytvářet.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci především znázorňují a geometricky modelují
reálné situace, porovnávají a měří délku, osvojují si slovník základních geometrických pojmů.
Tematický okruh Nestandardní aplikační úlohy a problémy obecně rozvíjí logické myšlení žáků a prolíná
zábavnou formou veškerým matematickým vyučováním a činí jej přitažlivějším.
V předmětu Matematika spolupracujeme s předměty Český jazyk (znalosti matematických pojmů, čtení a
psaní s porozuměním), Pracovní činnosti a Tělesná výchova (praktické využití základních matematických
znalostí).
Matematika je zařazena na I. stupni v rozsahu čtyři hodiny týdně v každém ročníku.
Výuka Matematiky probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně nebo kdekoliv jinde v budově či
zahradě školy pokud je to přínosné pro aktivní činnosti a využití Matematiky v reálných situacích.
Skupiny žáků vyučovaných matematice mohou být z organizačních důvodů sestavovány z žáků různých
ročníků i různých drihů zdravotního postižení při dodržení platné legislativy.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.
Obsahem předmětu Matematika na II. stupni jsou čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu na druhém
stupni Číslo a proměnná si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách – umí provádět zadanou
operaci, rozumí algoritmu a umí propojit operaci s reálnou situací. Klademe důraz na fakt, aby všichni žáci
uměli pro danou situaci z nabídky vybrat správný algoritmus a správně jej provést.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí prakticky získávat různé informace z
tabulek, diagramů a grafů a prezentovat je. V tomto tematickém okruhu se zaměřujeme na propojení s
aktuálním reálným životem. Jednoduché případy se učí sami konstruovat a vyjadřovat.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru vedeme žáky k řešení polohových a metrických úloh
z běžného života. Tematický okruh Nestandardní aplikační úlohy a problémy obecně rozvíjí logické myšlení
žáků a prolíná zábavnou formou veškerým matematickým vyučováním a činí jej pro některé žáky
přitažlivějším. V předmětu Matematika spolupracujeme s předměty Český jazyk (znalosti matematických
pojmů, čtení a psaní s porozuměním), Fyzika (fyzikální veličiny a počítání s nimi) a Pracovní činnosti

187

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Název předmětu

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Matematika
(praktické využití základních matematických znalostí).
Matematika je zařazena na II. stupni v rozsahu čtyři hodiny týdně v každém ročníku. Výuka Matematiky
probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně nebo kdekoliv jinde v budově či zahradě školy pokud
je to přínosné pro aktivní činnosti a využití Matematiky v reálných situacích.
Skupiny žáků vyučovaných matematice mohou být z organizačních důvodů sestavovány z žáků různých
ročníků i různých druhů zdravotního postižení při dodržení platné legislativy.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.




Matematika a její aplikace

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Preferujeme řešení úloh ze života, praktické zaměření úloh, hry s penězi
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Společně si hrajeme na obchod
kompetence žáků
Společné řešíme slovní úlohy podle daného postupu
* Co vím – znovu přečteme a slovně vyjádříme známé veličiny, v textu viditelně označíme
* Co mám vypočítat – znovu přečteme , slovně vyjádříme a barevně vyznačíme veličinu, kterou máme
vypočítat
* Úsudek – odhad - společně přemýšlíme – když je vztah dvou známých veličin takový, tak výsledek ------ /
číselný odhad – o více, o méně, krát více, krát méně /
* Jak to vypočítáme – společně zapíšeme matematickou operaci
* Výpočet
* Kontrola
* Odpověď
Využíváme počítačové výukové programy na PC k hravému procvičování učiva
Vedeme žáky ke kontrole a sebehodnocení vlastní práce
Nabízíme matematické hry a cvičení, která tříbí logické myšlení
Společně řešíme úlohy podle daných vzorových postupů
Kompetence k řešení problémů:
Preferujeme řešení úloh ze života, praktické zaměření úloh, hry s penězi
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Matematika
Společně si hrajeme na obchod
Společné řešíme slovní úlohy podle daného postupu
* Co vím – znovu přečteme a slovně vyjádříme známé veličiny, v textu viditelně označíme
* Co mám vypočítat – znovu přečteme , slovně vyjádříme a barevně vyznačíme veličinu, kterou máme
vypočítat
* Úsudek – odhad - společně přemýšlíme – když je vztah dvou známých veličin takový, tak výsledek ------ /
číselný odhad – o více, o méně, krát více, krát méně /
* Jak to vypočítáme – společně zapíšeme matematickou operaci
* Výpočet
* Kontrola
* Odpověď
Využíváme počítačové výukové programy na PC k hravému procvičování učiva
Vedeme žáky ke kontrole a sebehodnocení vlastní práce
Nabízíme matematické hry a cvičení, která tříbí logické myšlení
Společně řešíme úlohy podle daných vzorových postupů
Kompetence komunikativní:
Preferujeme řešení úloh ze života, praktické zaměření úloh, hry s penězi
Společně si hrajeme na obchod
Společné řešíme slovní úlohy podle daného postupu
* Co vím – znovu přečteme a slovně vyjádříme známé veličiny, v textu viditelně označíme
* Co mám vypočítat – znovu přečteme , slovně vyjádříme a barevně vyznačíme veličinu, kterou máme
vypočítat
* Úsudek – odhad - společně přemýšlíme – když je vztah dvou známých veličin takový, tak výsledek ------ /
číselný odhad – o více, o méně, krát více, krát méně /
* Jak to vypočítáme – společně zapíšeme matematickou operaci
* Výpočet
* Kontrola
* Odpověď
Využíváme počítačové výukové programy na PC k hravému procvičování učiva
Vedeme žáky ke kontrole a sebehodnocení vlastní práce
Nabízíme matematické hry a cvičení, která tříbí logické myšlení
Společně řešíme úlohy podle daných vzorových postupů
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Poznámky k předmětu v rámci učebního

Matematika
Kompetence sociální a personální:
Preferujeme řešení úloh ze života, praktické zaměření úloh, hry s penězi
Společně si hrajeme na obchod
Společné řešíme slovní úlohy podle daného postupu
* Co vím – znovu přečteme a slovně vyjádříme známé veličiny, v textu viditelně označíme
* Co mám vypočítat – znovu přečteme , slovně vyjádříme a barevně vyznačíme veličinu, kterou máme
vypočítat
* Úsudek – odhad - společně přemýšlíme – když je vztah dvou známých veličin takový, tak výsledek ------ /
číselný odhad – o více, o méně, krát více, krát méně /
* Jak to vypočítáme – společně zapíšeme matematickou operaci
* Výpočet
* Kontrola
* Odpověď
Společně řešíme úlohy podle daných vzorových postupů
Kompetence občanské:
Preferujeme řešení úloh ze života, praktické zaměření úloh, hry s penězi
Společně si hrajeme na obchod
Kompetence pracovní:
Preferujeme řešení úloh ze života, praktické zaměření úloh, hry s penězi
Společně si hrajeme na obchod
Společné řešíme slovní úlohy podle daného postupu
* Co vím – znovu přečteme a slovně vyjádříme známé veličiny, v textu viditelně označíme
* Co mám vypočítat – znovu přečteme , slovně vyjádříme a barevně vyznačíme veličinu, kterou máme
vypočítat
* Úsudek – odhad - společně přemýšlíme – když je vztah dvou známých veličin takový, tak výsledek ------ /
číselný odhad – o více, o méně, krát více, krát méně /
* Jak to vypočítáme – společně zapíšeme matematickou operaci
* Výpočet
* Kontrola
* Odpověď
Další náměty do výuky:

190

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Název předmětu
plánu

Způsob hodnocení žáků

Matematika
- skládání origami
- mozaiky
- zlomkovnice
- SUDOKU
Využití počítačového programu GEOGEBRA
ZPŮSOBY HODNOCENÍ
 Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
 Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
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Název předmětu

Matematika
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo aneprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
Matematika

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
1) modeluje počet v daném číselném oboru,
přirozená čísla číselný obor 0 – 20
reálných situací, počítá předměty v daném
použije reálné předměty
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 2) graficky vyjádří počet
3) spojí grafické vyjádření a modelovaný počet
4) vybere počet reálných předmětů/grafických dle
zadání
5) modeluje/graficky vyjádří početní změnu
6) počet vyjádří pohybem (kroky)
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M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená
čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti

1. ročník

1) spojí číslici s množstvím reálných
předmětů/grafickým vyjádřením
2) spojí číslici/množství se slovem (jedna…)
3) vysloví, přečte číslici/slovo (s ohledem na
individuální komunikační možnosti)
4) modeluje/graficky znázorní různý počet,
srozumitelně vyjádří, kde je více/méně/stejně
5) pro vyjádření rovnosti/nerovnosti použije
matematické symboly
6) poskládá přiměřenou řadu čísel podle velikosti
vzestupně/sestupně
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo 1) sestaví číselnou řadu v daném číselném oboru
na číselné ose
vzestupně/sestupně
2) doplní číselnou řadu
3) doplní část číselné řady
4) vyhledá a označí dané číslo na číselné ose
5) doplní číselnou osu
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
1) Modeluje základní početní operace (sčítání,
operace s přirozenými čísly
odčítání)
2) Graficky vyjádří základní početní operace
(sčítání, odčítání)
3) Použije správně matematické symboly + 4) Sčítá a odčítá zpaměti v daném číselném oboru
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 1) Modeluje jednoduché slovní úlohy
modeluje osvojené početní operace
2) Graficky znázorní jednoduché slovní úlohy
3) Řeší přiměřené slovní úlohy
4) Modelovou situaci vyjádří pomocí matematické
symboliky
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 1) Rozliší základní časové údaje (rok, měsíc, den,
převody jednotek času
hodina, minuta)
2) Orientuje se v kalendáři

zápis čísla a jeho znázornění (číselná osa) číselný
obor 0 – 20

zápis čísla a jeho znázornění (číselná osa) číselný
obor 0 – 20

vlastnosti početních operací s čísly číselný obor 0
– 20

číselný obor 0 – 20

závislosti a jejich vlastnosti tabulky
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Matematika
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z
praktického života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině

1. ročník
1) popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
1) Vyhledá a přečte přiměřené informace v tabulce
2) Doplní tabulku podle dané závislosti
1) Modeluje vybrané rovinné útvary z různých
materiálů
2) Rozezná základní rovinné úvary
3) Přiřadí název k základním rovinným útvarům
4) Vyhledá příklad rovinného útvaru v reálném
světě kolem sebe

závislosti a jejich vlastnosti tabulky

1) Porovná velikost stejných rovinných útvarů
2) Seřadí stejné rovinné útvary podle velikosti
1) Dokreslí jednoduchý osově souměrný obrázek

základní útvary v rovině Čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh Obrázky osově souměné
základní útvary v rovině Čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh Obrázky osově souměné

závislosti a jejich vlastnosti tabulky
základní útvary v rovině Čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh Obrázky osově souměné

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového poznávání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - nedílná součást
řešení matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastního času, plánování učení a studia - ve vztahu k matematice a nutnosti věnování dalšího času procvičování matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - konkrétně na matematiku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny rozvíjení při společné práci skupin
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Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) modeluje počet v daném číselném oboru,
použije reálné předměty
2) graficky vyjádří počet
3) spojí grafické vyjádření a modelovaný počet
4) vybere počet reálných předmětů/grafických dle
zadání
5) modeluje/graficky vyjádří početní změnu
6) počet vyjádří pohybem (kroky)
1) spojí číslici s množstvím reálných
předmětů/grafickým vyjádřením
2) spojí číslici/množství se slovem (jedna…)
3) vysloví, přečte číslici/slovo (s ohledem na
individuální komunikační možnosti)
4) modeluje/graficky znázorní různý počet,
srozumitelně vyjádří, kde je více/méně/stejně
5) pro vyjádření rovnosti/nerovnosti použije
matematické symboly
6) poskládá přiměřenou řadu čísel podle velikosti
vzestupně/sestupně
1) sestaví číselnou řadu v daném číselném oboru
vzestupně/sestupně
2) doplní číselnou řadu
3) doplní část číselné řady

Učivo
přirozená čísla číselný obor 0 – 100 zápis čísla v
desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
osa) vlastnosti početních operací s čísly číselný
obor 0 – 100 násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti
početních operací s čísly

přirozená čísla číselný obor 0 – 100 zápis čísla v
desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
osa) vlastnosti početních operací s čísly číselný
obor 0 – 100 násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti
početních operací s čísly

přirozená čísla číselný obor 0 – 100 zápis čísla v
desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
osa) vlastnosti početních operací s čísly číselný
obor 0 – 100 násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti
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2. ročník
4) vyhledá a označí dané číslo na číselné ose
5) doplní číselnou osu
1) Modeluje základní početní operace (sčítání,
odčítání)
2) Graficky vyjádří základní početní operace
(sčítání, odčítání)
3) Použije správně matematické symboly + 4) Sčítá a odčítá zpaměti v daném číselném oboru
1) Modeluje jednoduché slovní úlohy
2) Graficky znázorní jednoduché slovní úlohy
3) Řeší přiměřené slovní úlohy
4) Modelovou situaci vyjádří pomocí matematické
symboliky
1) Rozliší základní časové údaje (rok, měsíc, den,
hodina, minuta)
2) Orientuje se v kalendáři
3) Plánovanou činnost zapíše do kalendáře
4) Rozliší hodiny (celá, půl, čtvrt, tři čtvrtě)
1) popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
1) Vyhledá a přečte přiměřené informace v
tabulce
2) Doplní tabulku podle dané závislosti
3) Zapíše získané údaje do tabulky a zakreslí do
jednoduchého grafu (teplota vzduchu)
1) Modeluje vybrané rovinné útvary z různých
materiálů
2) Rozezná základní rovinné úvary
3) Rozezná základní tělesa
4) Přiřadí název k základním rovinným útvarům

početních operací s čísly
přirozená čísla číselný obor 0 – 100 zápis čísla v
desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
osa) vlastnosti početních operací s čísly číselný
obor 0 – 100 násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti
početních operací s čísly
přirozená čísla číselný obor 0 – 100 zápis čísla v
desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
osa) vlastnosti početních operací s čísly číselný
obor 0 – 100 násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti
početních operací s čísly
závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády
závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

základní útvary v rovině Čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh kvádr, krychle, jehlan, koule
Lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka délka
úsečky; jednotky délky osově souměrné útvary
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2. ročník

5) Vyhledá příklad rovinného útvaru v reálném
světě kolem sebe
1) Porovná velikost stejných rovinných útvarů
základní útvary v rovině Čtverec, obdélník,
2) Seřadí stejné rovinné útvary podle velikosti
trojúhelník, kruh kvádr, krychle, jehlan, koule
3) vyzkouší si měření různými měřidly
Lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka délka
4) seznámí se s různými typy měřidel
úsečky; jednotky délky osově souměrné útvary
5) změří délku v centimetrech
1) Dokreslí jednoduchý osově souměrný obrázek
základní útvary v rovině Čtverec, obdélník,
2) Z nabídky vybere osově souměrné útvary
trojúhelník, kruh kvádr, krychle, jehlan, koule
3) Skládáním osově souměrných útvarů modeluje Lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka délka
osu souměrnosti
úsečky; jednotky délky osově souměrné útvary
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny rozvíjení při společné práci skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového poznávání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - nedílná součást
řešení matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - konkrétně na matematiku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastního času, plánování učení a studia - ve vztahu k matematice a nutnosti věnování dalšího času procvičování matematických operací
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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3. ročník




RVP výstupy

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) modeluje počet v daném číselném oboru,
použije reálné předměty
2) graficky vyjádří počet
3) spojí grafické vyjádření a modelovaný počet
4) vybere počet reálných předmětů/grafických dle
zadání
5) modeluje/graficky vyjádří početní změnu
6) počet vyjádří pohybem (kroky)
1) spojí číslici s množstvím reálných
předmětů/grafickým vyjádřením
2) spojí číslici/množství se slovem (jedna…)
3) vysloví, přečte číslici/slovo (s ohledem na
individuální komunikační možnosti)
4) modeluje/graficky znázorní různý počet,
srozumitelně vyjádří, kde je více/méně/stejně
5) pro vyjádření rovnosti/nerovnosti použije
matematické symboly
6) poskládá přiměřenou řadu čísel podle velikosti
vzestupně/sestupně
1) sestaví číselnou řadu v daném číselném oboru
vzestupně/sestupně
2) doplní číselnou řadu
3) doplní část číselné řady
4) vyhledá a označí dané číslo na číselné ose
5) doplní číselnou osu
1) Modeluje základní početní operace (sčítání,
odčítání)

Učivo
přirozená čísla číselný obor 0 – 100 zápis čísla v
desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
osa) vlastnosti početních operací s čísly číselný
obor 0 – 100 násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti
početních operací s čísly

přirozená čísla číselný obor 0 – 100 zápis čísla v
desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
osa) vlastnosti početních operací s čísly číselný
obor 0 – 100 násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti
početních operací s čísly

přirozená čísla číselný obor 0 – 100 zápis čísla v
desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
osa) vlastnosti početních operací s čísly číselný
obor 0 – 100 násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti
početních operací s čísly
přirozená čísla číselný obor 0 – 100 zápis čísla v
desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
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3. ročník
2) Graficky vyjádří základní početní operace
(sčítání, odčítání)
3) Použije správně matematické symboly + 4) Sčítá a odčítá zpaměti v daném číselném oboru
1) Modeluje jednoduché slovní úlohy
2) Graficky znázorní jednoduché slovní úlohy
3) Řeší přiměřené slovní úlohy
4) Modelovou situaci vyjádří pomocí matematické
symboliky
1) Rozliší základní časové údaje (rok, měsíc, den,
hodina, minuta)
2) Orientuje se v kalendáři
3) Plánovanou činnost zapíše do kalendáře
4) Rozliší hodiny (celá, půl, čtvrt, tři čtvrtě)
1) popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
1) Vyhledá a přečte přiměřené informace v
tabulce
2) Doplní tabulku podle dané závislosti
3) Zapíše získané údaje do tabulky a zakreslí do
jednoduchého grafu (teplota vzduchu)
1) Modeluje vybrané rovinné útvary z různých
materiálů
2) Rozezná základní rovinné úvary
3) Rozezná základní tělesa
4) Přiřadí název k základním rovinným útvarům
5) Vyhledá příklad rovinného útvaru v reálném
světě kolem sebe
1) Porovná velikost stejných rovinných útvarů
2) Seřadí stejné rovinné útvary podle velikosti

osa) vlastnosti početních operací s čísly číselný
obor 0 – 100 násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti
početních operací s čísly
přirozená čísla číselný obor 0 – 100 zápis čísla v
desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná
osa) vlastnosti početních operací s čísly číselný
obor 0 – 100 násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti
početních operací s čísly
závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády
závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

základní útvary v rovině Čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh kvádr, krychle, jehlan, koule
Lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka délka
úsečky; jednotky délky osově souměrné útvary

základní útvary v rovině Čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh kvádr, krychle, jehlan, koule
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3. ročník

3) vyzkouší si měření různými měřidly
Lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka délka
4) seznámí se s různými typy měřidel
úsečky; jednotky délky osově souměrné útvary
5) změří délku v centimetrech
1) Dokreslí jednoduchý osově souměrný obrázek
základní útvary v rovině Čtverec, obdélník,
2) Z nabídky vybere osově souměrné útvary
trojúhelník, kruh kvádr, krychle, jehlan, koule
3) Skládáním osově souměrných útvarů modeluje Lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka délka
osu souměrnosti
úsečky; jednotky délky osově souměrné útvary
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny rozvíjení při společné práci skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového poznávání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - nedílná součást
řešení matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - konkrétně na matematiku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastního času, plánování učení a studia - ve vztahu k matematice a nutnosti věnování dalšího času procvičování matematických operací

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník








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

Učivo
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M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo
na číselné ose

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

4. ročník
1) modeluje počet v daném číselném oboru,
použije reálné předměty
2) graficky vyjádří počet
3) spojí grafické vyjádření a modelovaný počet
4) vybere počet reálných předmětů/grafických dle
zadání
5) modeluje/graficky vyjádří početní změnu
6) počet vyjádří pohybem (kroky)
1) spojí číslici s množstvím reálných
předmětů/grafickým vyjádřením
2) spojí číslici/množství se slovem (jedna…)
3) vysloví, přečte číslici/slovo (s ohledem na
individuální komunikační možnosti)
4) modeluje/graficky znázorní různý počet,
srozumitelně vyjádří, kde je více/méně/stejně
5) pro vyjádření rovnosti/nerovnosti použije
matematické symboly
6) poskládá přiměřenou řadu čísel
7) podle velikosti vzestupně/sestupně
8) rozliší a barevně označí řády
9) přiřadí k číslu počet jednotek, desítek, stovek
1) sestaví číselnou řadu v daném číselném oboru
vzestupně/sestupně
2) doplní číselnou řadu
3) doplní část číselné řady
4) vyhledá a označí dané číslo na číselné ose
5) doplní číselnou osu
1) Modeluje základní početní operace (sčítání,
odčítání)
2) Modeluje základní početní operace (násobení,
dělení)

přirozená čísla číselný obor 0 – 1000
závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa) číselný obor 0 – 1000
závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

zápis čísla a jeho znázornění (číselná osa) číselný
obor 0 – 1000
závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

vlastnosti početních operací s čísly číselný obor 0
– 1000 násobilka (celá) vlastnosti početních
operací s čísly písemné algoritmy početních
operací (sčítání, odčítání)
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4. ročník

3) Vyjádří/modeluje násobení jako sčítání a naopak
4) Graficky vyjádří základní početní operace
(sčítání, odčítání, násobení, dělení)
5) Použije správně matematické symboly + - : x
6) Sčítá a odčítá zpaměti v daném číselném oboru
7) Násobí a dělí v oboru vybraných násobilek
8) Použije správný matematický zápis příkladu (pro
písemný výpočet)
9) Sčítá a odčítá písemně
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 1) Modeluje jednoduché slovní úlohy
modeluje osvojené početní operace
2) Graficky znázorní jednoduché slovní úlohy
3) Řeší přiměřené slovní úlohy
4) Modelovou situaci vyjádří pomocí matematické
symboliky
5) Modelovou situaci zpracuje do slovní úlohy
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 1) Rozliší základní časové údaje (rok, měsíc, den,
převody jednotek času
hodina, minuta)
2) Orientuje se v kalendáři
3) Plánovanou činnost zapíše do kalendáře
4) Rozliší hodiny (celá, půl, čtvrt, tři čtvrtě)
5) Na hodinách čte a určuje časové údaje
6) Řadí události podle časových údajů
7) Orientuje se v čase podle svých potřeb
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z
1) popisuje jednoduché závislosti z praktického
praktického života
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata,
1) Vyhledá a přečte přiměřené informace v tabulce
posloupnosti čísel
2) Doplní tabulku podle dané závislosti
3) Zapíše získané údaje do tabulky a zakreslí do
jednoduchého grafu (teplota vzduchu)
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
1) Modeluje vybrané rovinné útvary z různých
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
materiálů

závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

číselný obor 0 – 1000
závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády
závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Základní
útvary v prostoru kvádr, krychle, jehlan, koule,
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tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky

4. ročník
2) Rozezná základní rovinné úvary
3) Rozezná základní tělesa
4) Přiřadí k tělesům název
5) Přiřadí název k vybraným rovinným útvarům
6) Vyhledá příklad rovinného/prostorového útvaru
v reálném světě kolem sebe
1) Pro popis útvarů v rovině použije základní
terminologii (strana, vrchol)
2) Porovná velikost stejných prostorových útvarů
3) Měří různými typy měřidel
4) uvádí vztahy mezi jednotkami délky
5) změří délku v centimetrech, milimetrech,
metrech
1) Dokreslí přiměřený osově souměrný obrázek
2) Z nabídky vybere osově souměrné útvary
3) Skládáním osově souměrných útvarů modeluje
osu souměrnosti

kužel válec Lomená čára, přímka, polopřímka,
úsečka délka úsečky; jednotky délky a jejich
převody osově souměrné útvary

Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Základní
útvary v prostoru kvádr, krychle, jehlan, koule,
kužel válec Lomená čára, přímka, polopřímka,
úsečka délka úsečky; jednotky délky a jejich
převody osově souměrné útvary

Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Základní
útvary v prostoru kvádr, krychle, jehlan, koule,
kužel válec Lomená čára, přímka, polopřímka,
úsečka délka úsečky; jednotky délky a jejich
převody osově souměrné útvary

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny rozvíjení při společné práci skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového poznávání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - nedílná součást
řešení matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - konkrétně na matematiku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastního času, plánování učení a studia - ve vztahu k matematice a nutnosti věnování dalšího času procvičování matematických operací
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Výchovné a vzdělávací strategie

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

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení;

Učivo
• Komutativnost a asociativnost

1) čte a zapisuje čísla v daném oboru;
• Číselný obor 0 – 1 000 000 • Písemné algoritmy
2) sestaví číselnou řadu po statisících, desetitisících sčítání, odčítání, násobení • Dělení se zbytkem •
a tisících
Římské číslice • Hospodaření s penězi (při
nákupu)
3) použije rozvinutý zápis čísla v desítkové
• Číselný obor 0 – 1 000 000 • Písemné algoritmy
soustavě;
sčítání, odčítání, násobení • Dělení se zbytkem •
4) porovnává čísla
Římské číslice • Hospodaření s penězi (při
5) znázorní čísla na číselné ose a jejích úsecích;
nákupu)
6) sčítá a odčítá čísla v daném oboru (zpaměti
pouze čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od
nuly);
7) písemně násobí jednociferným a dvojciferným
činitelem
8) dělí se zbytkem (do 100)
9) účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i
s použitím kalkulátoru);
10) využívá písemné zpracování postupů těchto
výpočtů (pokud potřebuje)
11) seznámí se s římskými číslicemi
12) hra na obchod
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5. ročník

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
1) zaokrouhluje přirozená čísla na desítky, stovky
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 2) provádí odhady a kontroluje výsledky početních
oboru přirozených čísel
operací (sčítání a jeho kontrola záměnou sčítanců,
odčítání a jeho kontrola sčítáním)
3) provádí kontrolu výpočtů pomocí kalkulátoru;
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
1) řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na sčítání,
osvojené početní operace v celém oboru
odčítání, násobení, dělení
přirozených čísel
2) seznamuje se se složenými úlohami
prostřednictvím společné práce
3) s pomocí přehledů řeší a tvoří slovní úlohy
vedoucí ke vztahu „o x více (méně)“ a „xkrát více
(méně)“;
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá
1) znázorní vztah mezi celkem a jeho částí
zápis ve formě zlomku
vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného
života
2) využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4,
1/3, 1/5, 1/10 celku
3) vyjádří celek (modelováním, graficky) z jeho
dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se
1) porovná zlomky se stejným jmenovatelem
stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
(poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny)
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
1) provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (např.
měření teploty);
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
1) používá tabulky k evidenci, modelování a řešení
diagramy
různých situací;
2) doplňuje údaje, které chybí ve strukturované
tabulce;
3) s pomocí vytvoří na základě jednoduchého textu
tabulku a sloupkový diagram;
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
1) dodržuje zásady rýsování;

• Zaokrouhlování čísel • Odhad a kontrola
výsledku • Práce s kalkulátorem

• Matematizace reálné situace

• Celek, část, zlomek • Polovina, čtvrtina, třetina,
pětina, desetina • Řešení a tvorba slovních úloh k
určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny z celku

• Čitatel, jmenovatel, zlomková čára
• Zásady sběru a třídění dat
• Strukturovaná tabulka • Sloupkové diagramy

• Zásady rýsování • Rýsování jednoduchých
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5. ročník

útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); 2) narýsuje přímku, vyznačí polopřímku;
užívá jednoduché konstrukce
3) narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík;
4) narýsuje kružnici s daným středem a
poloměrem;
5) narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník ve
čtvercové síti;
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 1) měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky délky
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
a převodní vztahy mezi nimi;
délek jeho stran
2) sčítá a odčítá graficky úsečky, porovná úsečky
podle délky;
3) určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran;
4) sestrojí střed a osu úsečky
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
1) sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky pomocí
trojúhelníku s ryskou;
2) určí vzájemnou polohu přímek v rovině;
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové
1) určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce,
sítě a užívá základní jednotky obsahu
obdélníku, trojúhelníku a obsahy porovná;
2) používá základní jednotky obsahu;
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
1) rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
jednoduché osově souměrné útvary;
souměrnosti útvaru překládáním papíru
2) určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru;
3) rozpozná a využije osovou souměrnost i v
praktických činnostech a situacích;
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy 1) využívá úsudek pro řešení jednoduchých
a problémy, jejichž řešení je do značné míry
slovních úloh a problémů.
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

rovinných útvarů • Čtvercová síť

• Jednotky délky a jejich převody: milimetr,
centimetr, metr, kilometr • Grafické sčítání a
odčítání úseček • Obvod mnohoúhelníku • Střed
a osa úsečky

• Vzájemná poloha přímek v rovině: rovnoběžky,
různoběžky, kolmice
• Jednotky obsahu: mm2, cm2, m2

• Osová souměrnost rovinného útvaru

• Řešení úloh úsudkem • Číselné a obrázkové
řady
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny rozvíjení při společné práci skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového poznávání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - nedílná součást
řešení matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - konkrétně na matematiku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastního času, plánování učení a studia - ve vztahu k matematice a nutnosti věnování dalšího času procvičování matematických operací
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) čte a zapisuje čísla v daném oboru;
2) počítá po milionech, používá rozvinutý zápis
čísla v desítkové soustavě;
3) porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a
jejích úsecích;
4) písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla;
5) písemně odčítá dvě přirozená čísla;
6) písemně násobí až dvouciferným činitelem;
7) písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným

Učivo
• Číselný obor 0 – miliarda • Písemné algoritmy
sčítání, odčítání, násobení a dělení
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dělitelem;
8) účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s
použitím kalkulátoru);
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
1) zaokrouhluje přirozená čísla dle zadání
• Zaokrouhlování
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 2) provádí odhady a kontroluje výsledky početních
oboru přirozených čísel
operací v daném oboru;
3) provádí kontrolu výpočtu pomocí kalkulátoru;
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
1) řeší a tvoří slovní úlohy z praktického života s
• Fáze řešení úlohy: zápis, grafické znázornění,
osvojené početní operace v celém oboru
využitím matematizace reálné situace;
stanovení řešení, odhad a kontrola výsledku,
přirozených čísel
posouzení reálnosti výsledku, formulace
odpovědi
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá
1) vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny,
• Řešení úloh k určování celku z dané poloviny,
zápis ve formě zlomku
třetiny, pětiny, desetiny
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se
1) sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem • Využití názorných obrázků (např. čtvercová síť,
stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
(poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny)
kruhový diagram, číselná osa)
pomocí názorných obrázků a tyto početní operace
zapisuje
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí 1) vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho
• Desetinné číslo • Porovnávání desetinných čísel
na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z • Využití názorných obrázků (např. čtvercová síť,
běžného života
kruhový diagram, číselná osa)
2) přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu
desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové síti
nebo v kruhovém diagramu
3) porovná desetinná čísla v řádu desetin a setin
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 1) znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná • Číselná osa (kladná a záporná část) • Měření
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na
celá čísla v rozmezí – 100 až + 100
teploty, vyjádření dlužné částky
číselné ose
2) nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném
životě
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
1) vybírá z textu data podle zadaného kritéria;
• Statistické údaje
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
1) zjistí požadované údaje z kruhového diagramu, • Kruhový diagram • Finanční produkty: úspory
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diagramy
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

ve kterém nejsou k popisu použita procenta;
1) při konstrukcích rovinných útvarů využívá
elementární geometrické konstrukce a základní
vlastnosti těchto útvarů;
1) sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici
vedoucí daným bodem pomocí trojúhelníku s
ryskou
1) určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného
obrazce, který je tvořen čtverci, obdélníky a
trojúhelníky a obsahy porovná;
1) ovládá některé řešitelské strategie, v průběhu
řešení nestandardních úloh objevuje zákonitosti a
využívá je.

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové
sítě a užívá základní jednotky obsahu
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy
a problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky

• Konstrukce čtverce a obdélníku • Konstrukce
pravoúhlého, rovnostranného a
rovnoramenného trojúhelníku
• Konstrukce rovnoběžky a kolmice daným
bodem
• Složené obrazce ve čtvercové síti

• Matematické hlavolamy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny rozvíjení při společné práci skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového poznávání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - nedílná součást
řešení matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - konkrétně na matematiku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastního času, plánování učení a studia - ve vztahu k matematice a nutnosti věnování dalšího času procvičování matematických operací
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník



Kompetence k učení
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7. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých 1) čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí je
a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou
na číselné ose;
mocninu a odmocninu
2) provádí početní operace s desetinnými čísly
(sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinného
čísla děliteli 10, 100, 1 000), využívá komutativnost
a asociativnost sčítání a násobení;
3) převádí jednotky délky v oboru desetinných
čísel;
4) čte, zapíše, porovná zlomky a zobrazí je na
číselné ose;
5) vyjádří část celku graficky i zlomkem;
6) sečte zlomky se stejným jmenovatelem;
7) vysvětlí pojem číselný výraz, určí hodnotu
číselného výrazu v daném oboru;
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 1) ovládá a používá pravidla pro zaokrouhlování
přesností, účelně využívá kalkulátor
desetinných čísel;
2) provádí odhady početních operací s desetinnými
čísly s danou přesností;
3) účelně využívá kalkulátor
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
1) vysvětlí základní pojmy týkající se dělitelnosti
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
přirozených čísel;
2) určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané
přirozené číslo dělitelné;
3) určí nejmenší společný násobek a největší

Učivo
• Desetinná čísla • Algoritmy početních operací •
Zlomky: polovina, čtvrtina, třetina, pětina, zlomky
se jmenovatelem 10 a 100 (desetinné zlomky) •
Číselný výraz

• Zaokrouhlování desetinných čísel

• Dělitelnost přirozených čísel, základní pojmy:
násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, sudé a
liché číslo, společný násobek, společný dělitel,
největší společný dělitel (D), nejmenší společný
násobek (n), soudělná a nesoudělná čísla • Znaky
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společný dělitel dvou přirozených čísel, používá
algoritmus rozkladu čísla na součin prvočísel;
4) modeluje a řeší úlohy s využitím dělitelnosti v
oboru přirozených čísel;
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
1) převede desetinné číslo na desetinný zlomek a
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, naopak
poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
1) vytváří a řeší úlohy, modeluje a matematizuje
reálné situace, ve kterých uplatňuje osvojené
početní operace s desetinnými čísly a zlomky;
2) posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a
ověří ho zkouškou;
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 1) vyznačí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic na
data
základě zadaných souřadnic, zapíše souřadnice
daného bodu;
2) spočítá aritmetický průměr a aplikuje jej v
úlohách z praxe;
3) vkládá data do tabulky, seřadí data v tabulce
podle jednoho kritéria;
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a
1) využívá při řešení úloh a jednoduchých
metrické vlastnosti základních rovinných útvarů praktických problémů vzájemnou polohu dvou
při řešení úloh a jednoduchých praktických
přímek v rovině, totožné, kolmé a rovnoběžné
problémů; využívá potřebnou matematickou
přímky, vzdálenost bodu od přímky;
symboliku
2) při řešení problému provádí rozbor (náčrt) úlohy
3) při řešení úloh používá trojúhelníkovou
nerovnost;
4) rozpozná shodné geometrické útvary;
5) používá příslušnou matematickou symboliku;
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné 1) rozezná základní rovinné útvary a určí jejich
útvary
vzájemnou polohu;

dělitelnosti dvěma, třemi, pěti a deseti (čtyřmi,
šesti, osmi, devíti, stem)

• Převod desetinných zlomků a desetinných čísel

• Slovní úlohy

• Pravoúhlá soustava souřadnic • Aritmetický
průměr

• Vzájemná poloha dvou přímek v rovině •
Trojúhelníková nerovnost • Shodnost
geometrických útvarů

• Základní rovinné útvary: bod, přímka,
polopřímka, úsečka, čtyřúhelník, trojúhelník,

211

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Matematika

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a
výpočtem

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

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

7. ročník
2) rozlišuje různé druhy čar;
3) modeluje úhel, rozlišuje druhy úhlů podle jejich
velikosti (ostrý, tupý, pravý, přímý), odhaduje jejich
velikost;
4) charakterizuje vlastnosti dvojic úhlů (vrcholové,
vedlejší, střídavé, souhlasné);
5) používá pro označení úhlů písmena řecké
abecedy;
6) třídí a popisuje trojúhelníky (rozdělení podle
délky stran a velikosti vnitřních úhlů);
7) charakterizuje a používá vlastnosti úhlu v
trojúhelníku, vlastnosti výšky a těžnice
trojúhelníku;
8) rozpozná pravidelný mnohoúhelník;
1) určuje velikost úhlu pomocí úhloměru a
výpočtem,
2) používá jednotky velikosti úhlu
3) sčítá a odčítá úhly graficky i početně;
4) graficky i početně násobí a dělí úhel dvěma;
1) používá jednotky délky a obsahu;
2) využívá centimetrovou čtvercovou síť pro
výpočet obvodu a obsahu mnohoúhelníků;
3) vypočítá obvod a obsah čtverce, obdélníku a
trojúhelníku;
1) sestrojí různé velikosti úhlů, přenese úhel,
porovná dva úhly;
2) sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku;
3) sestrojí pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník;
4) sestrojí trojúhelník ze zadaných údajů sss, sus,
usu
5) sestrojí čtyřúhelník s využitím rovnoběžnosti a

kruh, kružnice, polorovina • Druhy čar • Úhel a
jeho velikost • Druhy trojúhelníků • Vnitřní a
vnější úhly trojúhelníku • Výšky, těžnice a těžiště
trojúhelníku • Pravidelný mnohoúhelník

• Jednotky velikosti úhlu • Operace s úhly

• Obsah a obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku,
mnohoúhelníku

• Konstrukce rovinných útvarů: úhlu,
trojúhelníku, čtyřúhelníku • Výšky, těžnice a
těžiště trojúhelníku • Pravidelný šestiúhelník,
osmiúhelník
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M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech
věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků

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

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu

7. ročník
kolmosti přímek (provede rozbor úlohy a náčrt bez
zápisu postupu konstrukce);
1) vysvětlí pojem shodnost trojúhelníků,
• Věty o shodnosti trojúhelníků
matematicky jej vyjádří;
2) používá věty o shodnosti trojúhelníků k řešení
geometrických úloh;
1) přiřadí k sobě vzor a obraz, rozezná samodružný • Osová souměrnost
bod a samodružný útvar, charakterizuje osově
souměrné útvary;
2) sestrojí osu úhlu a úsečky;
3) rozpozná útvary souměrné podle osy, určí osu
souměrnosti, sestrojí obraz rovinného útvaru v
osové souměrnosti;
1) charakterizuje krychli a kvádr,
• Krychle a kvádr

1) používá jednotky délky, obsahu a objemu;
2) odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a
kvádru;
1) Rozpozná a načrtne síť krychle a kvádru, tělesa
vymodeluje ze stavebnice;
1) načrtne a sestrojí krychli a kvádr ve volném
rovnoběžném promítání
1) řeší aplikační geometrické úlohy na výpočet
obsahu a obvodu rovinných útvarů (čtverec,
obdélník, trojúhelník), povrchu a objemu těles
(krychle, kvádr
2) řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
vlastností trojúhelníku, osově souměrných
rovinných útvarů, při řešení úloh provede rozbor

• Objem a povrch krychle a kvádru

• Síť krychle a kvádru
• Volné rovnoběžné promítání
• Postup při řešení slovní úlohy
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úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost výsledku;
3) účelně využívá při výpočtech kalkulátor;
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační
1) doplní číselnou a obrázkovou řadu;
• Číselné a obrázkové řady • Početní obrazce •
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá 2) doplní početní tabulky, čtverce a jiné obrazce;
Figurky
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 3) vysvětlí způsob řešení úlohy;
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou
1) rozdělí nebo vytvoří geometrický útvar podle
• Vlastnosti rovinných a prostorových
představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a
zadaných údajů, při řešení využívá vlastnosti
geometrických útvarů
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích rovinných a prostorových geometrických útvarů.
oblastí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny rozvíjení při společné práci skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového poznávání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - nedílná součást
řešení matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - konkrétně na matematiku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastního času, plánování učení a studia - ve vztahu k matematice a nutnosti věnování dalšího času procvičování matematických operací
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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8. ročník

RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých 1) čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a
a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou
záporné, určí číslo opačné;
mocninu a odmocninu
2) znázorní celá čísla na číselné ose a porovná je;
3) provádí početní operace (sčítání, odčítání,
násobení a dělení) v oboru celých čísel;
4) určí absolutní hodnotu celého čísla
5) zapíše převrácený zlomek, rozšíří a zkrátí
zlomek, zapíše zlomek v základním tvaru, převede
smíšené číslo na zlomek a naopak, upraví složený
zlomek;
6) provádí početní operace se zlomky (sčítání,
odčítání, násobení a dělení);
7) vyjádří racionální čísla více způsoby a vzájemně
je převádí (zlomky, desetinná čísla);
8) provádí početní operace (sčítání, odčítání,
násobení a dělení) v oboru racionálních čísel;
9) určí hodnotu číselného výrazu v daném oboru;
10) účelně využívá kalkulátor při provádění
početních operací v oboru racionálních čísel;
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 1) používá pravidla pro zaokrouhlování
přesností, účelně využívá kalkulátor
racionálních čísel;
2) provádí odhady výsledků početních operací s
racionálními čísly
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
1) využívá nejmenší společný násobek při určování
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
společného jmenovatele zlomků;
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
1) rozlišuje a využívá pojmy procento, základ,
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, počet procent, procentová část, promile;
poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
2) vyjádří část celku procentem, desetinným
procentem)
číslem, zlomkem;
3) užívá poměr ke kvantitativnímu vyjádření vztahu

Učivo
Celá čísla Absolutní hodnota čísla Zlomky
Racionální čísla

Zaokrouhlování racionálních čísel

Společný jmenovatel zlomků
Procenta Poměr
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8. ročník

celek – část;
4) navzájem převádí různá vyjádření vztahu celek –
část;
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 1) dělí celek na části v daném poměru, změní číslo
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a
v daném poměru;
plánů
2) upravuje poměr rozšiřováním a krácením;
3) používá pojem úměra a vypočítá neznámý člen
úměry;
4) řeší aplikační úlohy s využitím poměru a
trojčlenky;
5) využívá měřítko mapy (plánu) k výpočtu, odvodí
měřítko mapy (plánu) ze zadaných údajů;
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 1) určí z textu úlohy, které z hodnot (počet
případ, že procentová část je větší než celek)
procent, procentová část a základ) jsou zadány a
které má vypočítat, provede výpočet;
2) řeší jednoduché úlohy z oblasti finanční
matematiky (úrok);
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 1) vytváří a řeší úlohy, modeluje a matematizuje
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
reálné situace, ve kterých uplatňuje osvojené
matematický aparát v oboru celých a racionálních početní operace s celými a racionálními čísly;
čísel
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 1) doplňuje a vytváří tabulky, orientuje se v nich;
data
2) orientuje se v sloupkových a kruhových
diagramech,
3) využívá graf přímé a nepřímé úměrnosti při
zpracování dat;
M-9-2-02 porovnává soubory dat
1) porovná kvantitativní vztahy mezi soubory dat
2) vybere data tabulky podle jednoho kritéria,
setřídí data v tabulce podle více kritérií;
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
1) rozpozná přímou a nepřímou úměrnost v

Poměr, zvětšení, zmenšení Trojčlenka Měřítko
plánu a mapy

Finanční matematika

Slovní úlohy

Tabulky, grafy, diagramy Přímá a nepřímá
úměrnost Hospodaření domácnosti: rozpočet
domácnosti

Tabulky, grafy, diagramy Třídění dat

Přímá a nepřímá úměrnost
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úměrnosti

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí
osově a středově souměrný útvar

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

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

8. ročník
příkladech reálného života;
2) určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti z textu
úlohy, z tabulky a grafu;
3) sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti;
4) využívá vztahy a grafy přímé a nepřímé
úměrnosti k řešení aplikačních úloh a problémů;
1) třídí a popisuje čtyřúhelníky;
2) rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a
lichoběžníků;
3) využívá vlastnosti čtyřúhelníků při řešení úloh;
1) vypočítá obvod obecného čtyřúhelníku;
2) vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a
lichoběžníku;
1) sestrojí čtyřúhelník ze zadaných údajů
1) přiřadí k sobě vzor a obraz, určí střed
souměrnosti, rozezná samodružný bod a
samodružný útvar
2) rozpozná útvary souměrné podle středu
souměrnosti a sestrojí obraz útvaru ve středové
souměrnosti;
1) rozlišuje pojmy rovina a prostor, správně
používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol,
stěnová a tělesová úhlopříčka;
2) charakterizuje kolmý hranol, pravidelný hranol;
3) pracuje s půdorysem a nárysem kolmého
hranolu;
1) vypočítá objem a povrch hranolu;
1) Rozpozná a načrtne sítě kolmých hranolů a
tělesa vymodeluje;

Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)

Obvod a obsah čtyřúhelníků

Konstrukce čtyřúhelníku
Středová souměrnost

Hranoly

Objem a povrch hranolu
Síť kolmého hranolu
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M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu

1) načrtne hranol ve volném rovnoběžném
Volné rovnoběžné promítání
promítání;
1) řeší aplikační slovní úlohy s využitím znalostí o
Postup při řešení aplikační slovní úlohy s využitím
obsahu a obvodu čtyřúhelníků, s využitím znalostí znalostí geometrie v rovině a prostoru
o hranolech, o středově souměrných rovinných
útvarech,
2) účelně využívá kalkulátor;
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační
1) doplní číselnou řadu v oboru celých a
Číselné řady v oboru celých a racionálních čísel,
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá racionálních čísel, doplní obrázkovou řadu;
obrázkové řady Početní obrazce Prezentace
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 2) doplní početní tabulky, čtverce či jiné obrazce; řešení úlohy
3) prezentuje způsob řešení úlohy;
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou
1) rozdělí nebo vytvoří geometrický útvar podle
Postupy při řešení netradičních geometrických
představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a
zadaných parametrů s využitím vlastností
úloh
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích rovinných a prostorových geometrických útvarů
oblastí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny rozvíjení při společné práci skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového poznávání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - nedílná součást
řešení matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - konkrétně na matematiku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastního času, plánování učení a studia - ve vztahu k matematice a nutnosti věnování dalšího času procvičování matematických operací
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí je
na číselné ose;
2) provádí početní operace s desetinnými čísly
(sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinného
čísla děliteli 10, 100, 1 000), využívá komutativnost
a asociativnost sčítání a násobení;
3) převádí jednotky délky v oboru desetinných
čísel;
4) čte, zapíše, porovná zlomky a zobrazí je na
číselné ose;
5) vyjádří část celku graficky i zlomkem;
6) sečte zlomky se stejným jmenovatelem;
7) vysvětlí pojem číselný výraz, určí hodnotu
číselného výrazu v daném oboru;
1) ovládá a používá pravidla pro zaokrouhlování
desetinných čísel;
2) provádí odhady početních operací s
desetinnými čísly s danou přesností;
3) účelně využívá kalkulátor
1) vysvětlí základní pojmy týkající se dělitelnosti
přirozených čísel;
2) určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané
přirozené číslo dělitelné;

Učivo
• Desetinná čísla • Algoritmy početních operací •
Zlomky: polovina, čtvrtina, třetina, pětina, zlomky
se jmenovatelem 10 a 100 (desetinné zlomky) •
Číselný výraz

• Zaokrouhlování desetinných čísel

• Dělitelnost přirozených čísel, základní pojmy:
násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, sudé a
liché číslo, společný násobek, společný dělitel,
největší společný dělitel (D), nejmenší společný
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9. ročník

3) určí nejmenší společný násobek a největší
společný dělitel dvou přirozených čísel, používá
algoritmus rozkladu čísla na součin prvočísel;
4) modeluje a řeší úlohy s využitím dělitelnosti v
oboru přirozených čísel;
1) převede desetinné číslo na desetinný zlomek a
naopak;
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 1) vytváří a řeší úlohy, modeluje a matematizuje
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
reálné situace, ve kterých uplatňuje osvojené
matematický aparát v oboru celých a racionálních početní operace s desetinnými čísly a zlomky;
čísel
2) posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a
ověří ho zkouškou;
1) vyznačí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic na
základě zadaných souřadnic, zapíše souřadnice
daného bodu;
2) spočítá aritmetický průměr a aplikuje jej v
úlohách z praxe;
3) vkládá data do tabulky, seřadí data v tabulce
podle jednoho kritéria;
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a
1) využívá při řešení úloh a jednoduchých
metrické vlastnosti základních rovinných útvarů praktických problémů vzájemnou polohu dvou
při řešení úloh a jednoduchých praktických
přímek v rovině, totožné, kolmé a rovnoběžné
problémů; využívá potřebnou matematickou
přímky, vzdálenost bodu od přímky;
symboliku
2) při řešení problému provádí rozbor (náčrt) úlohy
3) při řešení úloh používá trojúhelníkovou
nerovnost;
4) rozpozná shodné geometrické útvary;
5) používá příslušnou matematickou symboliku;
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné 1) rozezná základní rovinné útvary a určí jejich
útvary
vzájemnou polohu;
2) rozlišuje různé druhy čar;

násobek (n), soudělná a nesoudělná čísla • Znaky
dělitelnosti dvěma, třemi, pěti a deseti (čtyřmi,
šesti, osmi, devíti, stem)

• Převod desetinných zlomků a desetinných čísel
• Slovní úlohy

• Pravoúhlá soustava souřadnic • Aritmetický
průměr

• Vzájemná poloha dvou přímek v rovině •
Trojúhelníková nerovnost • Shodnost
geometrických útvarů

• Základní rovinné útvary: bod, přímka,
polopřímka, úsečka, čtyřúhelník, trojúhelník,
kruh, kružnice, polorovina • Druhy čar • Úhel a
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M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a
výpočtem

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

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

9. ročník
3) modeluje úhel, rozlišuje druhy úhlů podle jejich
velikosti (ostrý, tupý, pravý, přímý), odhaduje jejich
velikost;
4) charakterizuje vlastnosti dvojic úhlů (vrcholové,
vedlejší, střídavé, souhlasné);
5) používá pro označení úhlů písmena řecké
abecedy;
6) třídí a popisuje trojúhelníky (rozdělení podle
délky stran a velikosti vnitřních úhlů);
7) charakterizuje a používá vlastnosti úhlu v
trojúhelníku, vlastnosti výšky a těžnice
trojúhelníku;
8) rozpozná pravidelný mnohoúhelník;
1) určuje velikost úhlu pomocí úhloměru a
výpočtem,
2) používá jednotky velikosti úhlu
3) sčítá a odčítá úhly graficky i početně;
4) graficky i početně násobí a dělí úhel dvěma;
1) používá jednotky délky a obsahu;
2) využívá centimetrovou čtvercovou síť pro
výpočet obvodu a obsahu mnohoúhelníků;
3) vypočítá obvod a obsah čtverce, obdélníku a
trojúhelníku;
1) sestrojí různé velikosti úhlů, přenese úhel,
porovná dva úhly;
2) sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku;
3) sestrojí pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník;
4) sestrojí trojúhelník ze zadaných údajů sss, sus,
usu
5) sestrojí čtyřúhelník s využitím rovnoběžnosti a
kolmosti přímek (provede rozbor úlohy a náčrt bez

jeho velikost • Druhy trojúhelníků • Vnitřní a
vnější úhly trojúhelníku • Výšky, těžnice a těžiště
trojúhelníku • Pravidelný mnohoúhelník

• Jednotky velikosti úhlu • Operace s úhly

• Obsah a obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku,
mnohoúhelníku

• Konstrukce rovinných útvarů: úhlu,
trojúhelníku, čtyřúhelníku • Výšky, těžnice a
těžiště trojúhelníku • Pravidelný šestiúhelník,
osmiúhelník
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M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech
věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků

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

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační

9. ročník
zápisu postupu konstrukce);
1) vysvětlí pojem shodnost trojúhelníků,
• Věty o shodnosti trojúhelníků
matematicky jej vyjádří;
2) používá věty o shodnosti trojúhelníků k řešení
geometrických úloh;
1) přiřadí k sobě vzor a obraz, rozezná samodružný • Osová souměrnost
bod a samodružný útvar, charakterizuje osově
souměrné útvary;
2) sestrojí osu úhlu a úsečky;
3) rozpozná útvary souměrné podle osy, určí osu
souměrnosti, sestrojí obraz rovinného útvaru v
osové souměrnosti;
1) charakterizuje krychli a kvádr
• Krychle a kvádr
1) používá jednotky délky, obsahu a objemu;
2) odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a
kvádru;
1) Rozpozná a načrtne síť krychle a kvádru, tělesa
vymodeluje ze stavebnice;
1) načrtne a sestrojí krychli a kvádr ve volném
rovnoběžném promítání;
1) řeší aplikační geometrické úlohy na výpočet
obsahu a obvodu rovinných útvarů (čtverec,
obdélník, trojúhelník), povrchu a objemu těles
(krychle, kvádr
2) řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
vlastností trojúhelníku, osově souměrných
rovinných útvarů, při řešení úloh provede rozbor
úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost výsledku;
3) účelně využívá při výpočtech kalkulátor;
1) doplní číselnou a obrázkovou řadu;

• Objem a povrch krychle a kvádru

• Síť krychle a kvádru
• Volné rovnoběžné promítání
• Postup při řešení slovní úlohy

• Číselné a obrázkové řady • Početní obrazce •
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úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá 2) doplní početní tabulky, čtverce a jiné obrazce;
Figurky
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 3) vysvětlí způsob řešení úlohy;
1) rozdělí nebo vytvoří geometrický útvar podle
• Vlastnosti rovinných a prostorových
zadaných údajů, při řešení využívá vlastnosti
geometrických útvarů
rovinných a prostorových geometrických útvarů.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny rozvíjení při společné práci skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového poznávání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - nedílná součást
řešení matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - konkrétně na matematiku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastního času, plánování učení a studia - ve vztahu k matematice a nutnosti věnování dalšího času procvičování matematických operací
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

10. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých 1) čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a
a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou
záporné, určí číslo opačné;
mocninu a odmocninu
2) znázorní celá čísla na číselné ose a porovná je;

Učivo
Celá čísla Absolutní hodnota čísla Zlomky
Racionální čísla
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3) provádí početní operace (sčítání, odčítání,
násobení a dělení) v oboru celých čísel;
4) určí absolutní hodnotu celého čísla
5) zapíše převrácený zlomek, rozšíří a zkrátí
zlomek, zapíše zlomek v základním tvaru, převede
smíšené číslo na zlomek a naopak, upraví složený
zlomek;
6) provádí početní operace se zlomky (sčítání,
odčítání, násobení a dělení);
7) vyjádří racionální čísla více způsoby a vzájemně
je převádí (zlomky, desetinná čísla);
8) provádí početní operace (sčítání, odčítání,
násobení a dělení) v oboru racionálních čísel;
9) určí hodnotu číselného výrazu v daném oboru;
10) účelně využívá kalkulátor při provádění
početních operací v oboru racionálních čísel;
1) používá pravidla pro zaokrouhlování
racionálních čísel;
2) provádí odhady výsledků početních operací s
racionálními čísly
1) využívá nejmenší společný násobek při určování
společného jmenovatele zlomků;
základ, počet procent, procentová část, promile;
2) vyjádří část celku procentem, desetinným
číslem, zlomkem;
3) užívá poměr ke kvantitativnímu vyjádření
vztahu celek – část;
4) navzájem převádí různá vyjádření vztahu celek
– část;
1) dělí celek na části v daném poměru, změní číslo
v daném poměru;

Zaokrouhlování racionálních čísel

Společný jmenovatel zlomků
Procenta Poměr

Poměr, zvětšení, zmenšení Trojčlenka Měřítko
plánu a mapy
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M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí
rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí
rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí
rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných; určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí
rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a

10. ročník
2) upravuje poměr rozšiřováním a krácením;
3) používá pojem úměra a vypočítá neznámý člen
úměry;
4) řeší aplikační úlohy s využitím poměru a
trojčlenky;
5) využívá měřítko mapy (plánu) k výpočtu, odvodí
měřítko mapy (plánu) ze zadaných údajů;
1) určí z textu úlohy, které z hodnot (počet
Finanční matematika
procent, procentová část a základ) jsou zadány a
které má vypočítat, provede výpočet;
2) řeší jednoduché úlohy z oblasti finanční
matematiky (úrok);
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnné výrazy mnohočleny
proměnných;

určí hodnotu výrazu,

proměnné výrazy mnohočleny

sčítá a násobí mnohočleny,

proměnné výrazy mnohočleny

provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí
vzorců a vytýkáním

proměnné výrazy mnohočleny
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vytýkáním
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a
rovnic a jejich soustav
jejich soustav
1) vytváří a řeší úlohy, modeluje a matematizuje
reálné situace, ve kterých uplatňuje osvojené
početní operace s celými a racionálními čísly;
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 1) doplňuje a vytváří tabulky, orientuje se v nich;
data
2) orientuje se v sloupkových a kruhových
diagramech,
3) využívá graf přímé a nepřímé úměrnosti při
zpracování dat;
M-9-2-02 porovnává soubory dat
1) porovná kvantitativní vztahy mezi soubory dat
2) vybere data tabulky podle jednoho kritéria,
setřídí data v tabulce podle více kritérií;
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
1) rozpozná přímou a nepřímou úměrnost v
úměrnosti
příkladech reálného života;
2) určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti z textu
úlohy, z tabulky a grafu;
3) sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti;
4) využívá vztahy a grafy přímé a nepřímé
úměrnosti k řešení aplikačních úloh a problémů;
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné 1) třídí a popisuje čtyřúhelníky;
útvary
2) rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a
lichoběžníků;
3) využívá vlastnosti čtyřúhelníků při řešení úloh;
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
1) vypočítá obvod obecného čtyřúhelníku;
základních rovinných útvarů
2) vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a
lichoběžníku;
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
1) sestrojí čtyřúhelník ze zadaných údajů
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného
1) přiřadí k sobě vzor a obraz, určí střed

rovnice soustavy rovnic
Slovní úlohy

Tabulky, grafy, diagramy Přímá a nepřímá
úměrnost Hospodaření domácnosti: rozpočet
domácnosti

Tabulky, grafy, diagramy Třídění dat

Přímá a nepřímá úměrnost

Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky)

Obvod a obsah čtyřúhelníků

Konstrukce čtyřúhelníku
Středová souměrnost
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útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí
osově a středově souměrný útvar

souměrnosti, rozezná samodružný bod a
samodružný útvar
2) rozpozná útvary souměrné podle středu
souměrnosti a sestrojí obraz útvaru ve středové
souměrnosti;
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní
1) rozlišuje pojmy rovina a prostor, správně
Hranoly
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich
používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol,
vlastnosti
stěnová a tělesová úhlopříčka;
2) charakterizuje kolmý hranol, pravidelný hranol;
3) pracuje s půdorysem a nárysem kolmého
hranolu;
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch
1) vypočítá objem a povrch hranolu;
Hranoly
těles
Objem a povrch hranolu
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 1) Rozpozná a načrtne sítě kolmých hranolů a
Síť kolmého hranolu
tělesa vymodeluje;
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 1) načrtne hranol ve volném rovnoběžném
Volné rovnoběžné promítání
těles v rovině
promítání;
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické 1) řeší aplikační slovní úlohy s využitím znalostí o
Postup při řešení aplikační slovní úlohy s využitím
úlohy s využitím osvojeného matematického
obsahu a obvodu čtyřúhelníků, s využitím znalostí znalostí geometrie v rovině a prostoru
aparátu
o hranolech, o středově souměrných rovinných
útvarech,
2) účelně využívá kalkulátor;
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační
1) doplní číselnou řadu v oboru celých a
Číselné řady v oboru celých a racionálních čísel,
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá racionálních čísel, doplní obrázkovou řadu;
obrázkové řady Početní obrazce Prezentace
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 2) doplní početní tabulky, čtverce či jiné obrazce; řešení úlohy
3) prezentuje způsob řešení úlohy;
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou
1) rozdělí nebo vytvoří geometrický útvar podle
Postupy při řešení netradičních geometrických
představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a
zadaných parametrů s využitím vlastností
úloh
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích rovinných a prostorových geometrických útvarů.
oblastí
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M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů
zná pojem množina všech bodů dané vlastnosti
Množina všech bodů
dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení užívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
polohových a nepolohových konstrukčních úloh charakteristice útvaru a k
řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
tabulka, rovnice, graf
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím tvorba slovních úloh
situace s využitím funkčních vztahů
funkčních vztahů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny rozvíjení při společné práci skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového poznávání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - nedílná součást
řešení matematických operací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - konkrétně na matematiku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastního času, plánování učení a studia - ve vztahu k matematice a nutnosti věnování dalšího času procvičování matematických operací

5.5

Informatika

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

0

0

0

0

0

1
Povinný

7. ročník
1
Povinný

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

2
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Oblast
Charakteristika předmětu

Informatika

Informační a komunikační technologie
Škola považuje předmět Informatika za nezbytný nástroj poznávání světa, který umožňuje všem žákům
dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní
techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích
oblastech celého základního vzdělávání.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahem předmětu Informatika jsou informace, jejich vyhledávání prostřednictvím výpočetní techniky a
předmětu (specifické informace o předmětu jejich zpracovávání výpočetní technikou. Cílem předmětu je vybavit žáky dovednostmi zaručujícími
důležité pro jeho realizaci)
bezpečné a smysluplné využívání počítače.
Předmět Informatika je vyučován v počítačové učebně vybavené 8 standardními počítači a
dataprojektorem. Všechny počítače jsou napojeny na tiskárnu a jsou nepřetržitě připojeny k síti.
Skupiny vyučovaných žáků jsou sestavovány takovým způsobem, aby pro každého žáka byl k dispozici jeden
počítač – tzn. max. 9 žáků ve skupině. Skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků.
Předmět je zařazen v rozsahu 1 hodiny týdně na konci I. stupně a na začátku II. stupně.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.
Integrace předmětů
 Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Vytváříme zajímavé a smysluplné příležitosti pro vyhledávání informací podle daných kritérií
Společně formulujeme kritéria a požadavky na vyhledávání
Zařazujeme tvůrčí a smysluplné práce s textem a obrázkem, využíváme program Malování
Podílíme se na editaci a vydávání školního časopisu Slucháček
Společně vytváříme a následně dodržujeme pravidla pro bezpečné používání internetu
Kompetence k řešení problémů:
Vytváříme zajímavé a smysluplné příležitosti pro vyhledávání informací podle daných kritérií
Společně formulujeme kritéria a požadavky na vyhledávání
Zařazujeme tvůrčí a smysluplné práce s textem a obrázkem, využíváme program Malování
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Způsob hodnocení žáků

Informatika
Podílíme se na editaci a vydávání školního časopisu Slucháček
Společně vytváříme a následně dodržujeme pravidla pro bezpečné používání internetu
Kompetence komunikativní:
Vytváříme zajímavé a smysluplné příležitosti pro vyhledávání informací podle daných kritérií
Společně formulujeme kritéria a požadavky na vyhledávání
Zařazujeme tvůrčí a smysluplné práce s textem a obrázkem, využíváme program Malování
Podílíme se na editaci a vydávání školního časopisu Slucháček
Společně vytváříme a následně dodržujeme pravidla pro bezpečné používání internetu
Kompetence sociální a personální:
Vytváříme zajímavé a smysluplné příležitosti pro vyhledávání informací podle daných kritérií
Společně formulujeme kritéria a požadavky na vyhledávání
Podílíme se na editaci a vydávání školního časopisu Slucháček
Společně vytváříme a následně dodržujeme pravidla pro bezpečné používání internetu
Kompetence občanské:
Podílíme se na editaci a vydávání školního časopisu Slucháček
Společně vytváříme a následně dodržujeme pravidla pro bezpečné používání internetu
Kompetence pracovní:
Zařazujeme tvůrčí a smysluplné práce s textem a obrázkem, využíváme program Malování
Podílíme se na editaci a vydávání školního časopisu Slucháček
Společně vytváříme a následně dodržujeme pravidla pro bezpečné používání internetu
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
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souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo aneprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
Informatika

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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6. ročník



Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
využívá základní standardní funkce počítače a jeho struktura, funkce a popis počítače zásady
počítače a jeho nejběžnější periferie
nejběžnější periferie
bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
spojených s využíváním výpočetní techniky
ochrana dat
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i
struktura, funkce a popis počítače zásady
hardware i software a postupuje poučeně v
software a postupuje poučeně v případě jejich
bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
případě jejich závady
závady
spojených s využíváním výpočetní techniky
ochrana dat
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím struktura, funkce a popis počítače zásady
a zneužitím
bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
spojených s využíváním výpočetní techniky
ochrana dat
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu při vyhledávání informací na internetu používá
formulace požadavku při vyhledávání na
používá jednoduché a vhodné cesty
jednoduché a vhodné cesty
internetu metody a nástroje vyhledávání
informací e-mail, chat, internet
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v vyhledává informace na portálech, v knihovnách a formulace požadavku při vyhledávání na
knihovnách a databázích
databázích
internetu metody a nástroje vyhledávání
informací e-mail, chat, internet
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných komunikuje pomocí internetu či jiných běžných
formulace požadavku při vyhledávání na
běžných komunikačních zařízení
komunikačních zařízení
internetu metody a nástroje vyhledávání
informací e-mail, chat, internet
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v
pracuje s textem a obrázkem v textovém a
formáty souborů doc program Malování
textovém a grafickém editoru
grafickém editoru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak - např. tvorba výukových materiálů na dané téma
nebo jednoduchých her
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6. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu pro práci na školním časopisu Slucháček, stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti, pravidelnost
mediální produkce.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Příklady pravidelnosti v uspořádání mediovaných sdělení, zejména v internetovém zpravodajství - vzor pro sdělení ve školním časopise.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis Slucháček.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, chápání podstaty mediálního sdělení - činnosti se zpravodajstvím a reklamou na internetu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na každodenní život, role médií v každodenním životě jednotlivce
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
ověřuje věrohodnost informací a informačních
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou
vzájemnou návaznost
návaznost
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými ovládá práci s textovými a grafickými editory i
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
aplikací
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a
uplatňuje základní estetická a typografická pravidla

Učivo
hodnota a relevance informací a informačních
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
textový, grafický a tabulkový editor

program Malování
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typografická pravidla pro práci s textem a
obrazem
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví
ICT-9-2-04 používá informace z různých
informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě

7. ročník
pro práci s textem a obrazem

typografická pravidla

pracuje s informacemi v souladu se zákony o
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyring,
duševním vlastnictví
informační etika
používá informace z různých informačních zdrojů a práce s informacemi
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
prezentace informací
informace v textové, grafické a multimediální
formě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na každodenní život, role médií v každodenním životě jednotlivce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, chápání podstaty mediálního sdělení - činnosti se zpravodajstvím a reklamou na internetu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu pro práci na školním časopisu Slucháček, stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti, pravidelnost
mediální produkce.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Příklady pravidelnosti v uspořádání mediovaných sdělení, zejména v internetovém zpravodajství - vzor pro sdělení ve školním časopise.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis Slucháček.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak - např. tvorba výukových materiálů na dané téma
nebo jednoduchých her
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Prvouka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

0

0

Celkem
7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

0

10. ročník
0

8

Prvouka

Člověk a jeho svět
Předmět Prvouka je důležitý pro rozvoj poznávání žáka, poněvadž se učí pozorovat a pojmenovávat věci
jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Žáci se učí všímat si podstatných věcných stránek a
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Podmínkou úspěšného vzdělávání
v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétníchnebo modelových situací při osvojování
potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je tvořen z tematických okruhů
předmětu (specifické informace o předmětu * V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a
důležité pro jeho realizaci)
souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Různé činnosti a úkoly
by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet
jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
* V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty,
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a
dovednostem budoucího občana demokratického státu.
* V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří,
jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a
jakým změnám podléhají v čase.
* V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé
přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat
důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské
činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního
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prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
* V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka
jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické, funkce a potřeby. Žáci se seznamují s tím, jak se
člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního
režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd.
Výuka předmětu Prvouka probíhá v kmenové třídě, v odborné učebně přírodovědných předmětů, v
počítačové učebně, ve školní zahradě či jinde, kde je to pro výuku přínosné (středisko ekologické výchovy,
les aj.)
Vyučované skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků.
Předmět Prvouka je zařazen ve 1.,2., 3. a 4. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně .
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.

Integrace předmětů



Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Nabízíme cílené pozorování a poznávání jevů živé a neživé přírody, pozorování zaznamenáváme formou
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové obrázků
kompetence žáků
Připravujeme činnostní vyučování realizované společnou péčí o koutek přírody v učebně zaměřený na
probíranou oblast přírody případně o vybranou část zahrady
Vytváříme příležitosti pro vyhledávání informací v knihách – především encyklopediích a atlasech
Kompetence k řešení problémů:
Nabízíme cílené pozorování a poznávání jevů živé a neživé přírody, pozorování zaznamenáváme formou
obrázků
Připravujeme činnostní vyučování realizované společnou péčí o koutek přírody v učebně zaměřený na
probíranou oblast přírody případně o vybranou část zahrady
Vytváříme příležitosti pro vyhledávání informací v knihách – především encyklopediích a atlasech
Prakticky průběžně nacvičujeme chování zajišťující ochranu vlastního zdraví a bezpečí
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Organizujeme vycházky a turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic
Aktivně se zapojujeme do sběru PET lahví, papíru a léčivých bylin
Kompetence komunikativní:
Nabízíme cílené pozorování a poznávání jevů živé a neživé přírody, pozorování zaznamenáváme formou
obrázků
Připravujeme činnostní vyučování realizované společnou péčí o koutek přírody v učebně zaměřený na
probíranou oblast přírody případně o vybranou část zahrady
Organizujeme vycházky a turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic
Kompetence sociální a personální:
Nabízíme cílené pozorování a poznávání jevů živé a neživé přírody, pozorování zaznamenáváme formou
obrázků
Připravujeme činnostní vyučování realizované společnou péčí o koutek přírody v učebně zaměřený na
probíranou oblast přírody případně o vybranou část zahrady
Vytváříme příležitosti pro vyhledávání informací v knihách – především encyklopediích a atlasech
Prakticky průběžně nacvičujeme chování zajišťující ochranu vlastního zdraví a bezpečí
Organizujeme vycházky a turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic
Aktivně se zapojujeme do sběru PET lahví, papíru a léčivých bylin

Kompetence občanské:

Prakticky průběžně nacvičujeme chování zajišťující ochranu vlastního zdraví a bezpečí
Organizujeme vycházky a turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic
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Aktivně se zapojujeme do sběru PET lahví, papíru a léčivých bylin
Kompetence pracovní:
Připravujeme činnostní vyučování realizované společnou péčí o koutek přírody v učebně zaměřený na
probíranou oblast přírody případně o vybranou část zahrady

Organizujeme vycházky a turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic
Aktivně se zapojujeme do sběru PET lahví, papíru a léčivých bylin
Způsob hodnocení žáků

ZPŮSOBY HODNOCENÍ
 Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
 Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
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Název předmětu

Prvouka
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo aneprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
Prvouka

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené místo a

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a

Učivo
domov – prostředí domova
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí
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Prvouka
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do
příslušného kraje a obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi
nimi, projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti

1. ročník
2) rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

2) pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)
1) rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a
2) vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a
rozmanitost
1) rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
2) projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
1) odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
1) využívá časové údaje při řešení různých situací v
denním životě,
2) rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti

školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a
situace obec (město
místní krajina – její části, poloha v krajině,
orientační body

místní krajina – její části, poloha v krajině,
význačné budovy, dopravní síť okolní krajina
(místní oblast, region)
rodina – postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy

práce fyzická a duševní, zaměstnání

orientace v čase a časový řád – určování času,
denní režim, roční období
současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 1) pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické státní svátky a významné dny regionální památky
historické památky, významné události regionu, památky, významné události regionu,
– péče o památky, lidé a obory zkoumající
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
2) interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s minulost báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
místem, v němž žije
místem, v němž žije
předků
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o
1) uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
současnost a minulost v našem životě – proměny
sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
soužití, zvycích a o práci lidí;
průběh lidského života, státní svátky a významné
příkladech porovnává minulost a současnost
2) na příkladech porovnává minulost a současnost dny regionální památky – péče o památky, lidé a
obory zkoumající minulost
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Prvouka
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

1. ročník
domov, vlast, rodný kraj
1) pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v orientace v čase a časový řád – určování času,
přírodě v jednotlivých ročních obdobích
denní režim, roční období

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

1) roztřídí některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků,
2) uvede příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

1) provádí jednoduché pokusy u skupiny známých
látek,
2) určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a
změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
1) uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle;
2) projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví

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

látky a jejich vlastnosti – třídění látek
rostliny, houby, živočichové – znaky života,
životní potřeby a projevy, průběh a způsob života
látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny
látek a skupenství

péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa
vhodná skladba stravy, pitný režim; nemoci
přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné
úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první
pomoc při drobných poraněních

vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné
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Prvouka

1. ročník

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

jedinci,
2) odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro
jiné;
3) ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek

chování v rizikovém prostředí,
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita
a jiné formy násilí v médiích
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého
1) rozezná nebezpečí různého charakteru,
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a
charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a
2) využívá bezpečná místa pro hru a trávení
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v
trávení volného času; uplatňuje základní pravidla volného času;
rizikovém prostředí, označování nebezpečných
bezpečného chování účastníka silničního
3) uplatňuje základní pravidla bezpečného chování látek; bezpečné chování v silničním provozu,
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a účastníka silničního provozu,
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím
zdraví jiných
v dopravě a v dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky)
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny
1) reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
dospělých při mimořádných událostech
mimořádných událostech
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Les, pole, vodní zdroje, město, vesnice - funkce, vztahy s okolím
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Akce - Den Země, 72 hodin, Ukliďme svět - ukliďme Česko
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Naše obec - řešení odpadového hospodářství
Náš životní styl - šetření energiemi, nakládání s odpady
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, půda, ovzduší, přírodní zdroje, energie - význam, vlivy, propojenost
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1. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

Rovnocennost všech etnických skupin a kultur
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka, poznávání vlastního kulturního zakotvení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidma
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Nekonfliktní život v multikulturní společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč lidských skutků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovednsostí pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - schopnost vidět věci jinak a dotahovat nápady do reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve třídě, ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě
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1. ročník

Druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení sebekontroly a sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Obec jako základní jednotka samosprávy státu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Práva a povinnosti občana, uvědomění sebe sama jako občana
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, způsoby uplatňování demokratických principů v každodenním životě školy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Principy demokracie, demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do
příslušného kraje a obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a
2) rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

Učivo
domov – prostředí domova, orientace v místě
bydliště škola – prostředí školy, činnosti ve škole,
okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková
místa a situace obec (město)
1) začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obec (město), místní krajina – její části, poloha v
obslužného centra ČR,
krajině, minulost a současnost obce (města),
2) pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci význačné budovy
(městě)
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ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi
nimi, projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi
nimi, projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti

2. ročník
1) rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a význačné budovy, dopravní síť
2) vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a okolní krajina (místní oblast, region)
rozmanitost
působení lidí na krajinu a životní prostředí
orientační body

1) rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodina – postavení jedince v rodině, role členů
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život
2) projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
a funkce rodiny, chování lidí – vlastnosti lidí
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům

1) odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
1) využívá časové údaje při řešení různých situací v
denním životě,
2) rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 1) pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické
historické památky, významné události regionu, památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
2) interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
místem, v němž žije
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o
sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
1) uplatňuje elementární poznatky o sobě, o

práce fyzická a duševní, zaměstnání
orientace v čase a časový řád – určování času,
denní režim, roční období současnost a minulost
v našem životě – proměny způsobu života
státní svátky a významné dny
regionální památky – péče o památky, lidé a
obory zkoumající minulost báje, mýty, pověsti –
minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

současnost a minulost v našem životě – proměny
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ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

2. ročník
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí;
2) na příkladech porovnává minulost a současnost
1) pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v
přírodě v jednotlivých ročních obdobích

způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života

1) roztřídí některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků,
2) uvede příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě

látky a jejich vlastnosti – třídění látek,
některé hospodářsky významné horniny a
nerosty, rostliny, houby, živočichové – znaky
života, životní potřeby a projevy, průběh a
způsob života,
látky a jejich vlastnosti – třídění látek,
změny látek a skupenství

1) provádí jednoduché pokusy u skupiny známých
látek,
2) určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a
změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
1) uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle;
2) projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví

1) rozezná nebezpečí různého charakteru,
2) využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času;
3) uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu,
4) jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných

Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc,
roční období

péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa,
vhodná skladba stravy, pitný režim; nemoci
přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné
úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první
pomoc při drobných poraněních, osobní bezpečí,
drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a
úrazů, první pomoc při drobných poraněních,
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v
rizikovém prostředí, označování nebezpečných
látek; bezpečné chování v silničním provozu,
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dopravní značky; předcházení rizikovým situacím
v dopravě a v dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a
jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v
médiích
1) chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci,
2) odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro
jiné;
3) ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
1) reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

bezpečné chování v rizikovém prostředí, šikana,
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné
formy násilí v médiích přivolání pomoci v případě
ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby
odborné pomoci, služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku
živelné pohromy a ekologické katastrofy rizika v
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku mimořádné události a rizika
ohrožení s nimi spojená – postup v případě
ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška
sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů,
ochrana a evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Les, pole, vodní zdroje, město, vesnice - funkce, vztahy s okolím
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Akce - Den Země, 72 hodin, Ukliďme svět - ukliďme Česko
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Naše obec - řešení odpadového hospodářství
Náš životní styl - šetření energiemi, nakládání s odpady
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, půda, ovzduší, přírodní zdroje, energie - význam, vlivy, propojenost
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka, poznávání vlastního kulturního zakotvení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidma
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Nekonfliktní život v multikulturní společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč lidských skutků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovednsostí pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - schopnost vidět věci jinak a dotahovat nápady do reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve třídě, ve skupině
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě
Druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení sebekontroly a sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Obec jako základní jednotka samosprávy státu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Práva a povinnosti občana, uvědomění sebe sama jako občana
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, způsoby uplatňování demokratických principů v každodenním životě školy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Principy demokracie, demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) vyznačí v jednoduchém plánu místo svého

Učivo
domov – prostředí domova, orientace v místě
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bydliště a školy, cestu na určené místo a
2) rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

bydliště škola – prostředí školy, činnosti ve škole,
okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková
místa a situace obec (město
1) začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obec (město), místní krajina – její části, poloha v
obslužného centra ČR,
krajině
2) pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)
1) rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a obec (město), místní krajina – její části, poloha v
2) vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a krajině,
rozmanitost
1) rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodina – postavení jedince v rodině, role členů
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život
2) projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
a funkce rodiny, chování lidí – vlastnosti lidí,
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
pravidla slušného chování práce fyzická a
nedostatkům
duševní, zaměstnání
1) odvodí význam a potřebu různých povolání a
práce fyzická a duševní, zaměstnání
pracovních činností
1) využívá časové údaje při řešení různých situací v minulost a současnost obce (města), orientace v
denním životě,
čase a časový řád – určování času, denní režim,
2) rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
roční období
budoucnosti
současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života
1) pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické regionální památky – péče o památky,
památky, významné události regionu,
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků,
2) interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s domov, vlast, rodný kraj
místem, v němž žije
1) uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
orientace v čase a časový řád – určování času,
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, denní režim, roční období současnost a minulost
soužití, zvycích a o práci lidí;
v našem životě – proměny způsobu života,
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2) na příkladech porovnává minulost a současnost bydlení, předměty denní potřeby, průběh
lidského života
1) pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc,
přírodě v jednotlivých ročních obdobích
roční období
1) roztřídí některé přírodniny podle nápadných
půda – některé hospodářsky významné horniny a
určujících znaků,
nerosty, rostliny, houby, živočichové – znaky
2) uvede příklady výskytu organismů ve známé
života, životní potřeby a projevy, průběh a
lokalitě
způsob života,
1) provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny
látek,
látek a skupenství nerosty a horniny, půda –
2) určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a
některé hospodářsky významné horniny a
změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nerosty
nástrojů a přístrojů
1) uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
zdravotně preventivní návyky s využitím
správná výživa, vhodná skladba stravy, pitný
elementárních znalostí o lidském těle;
režim; nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana
2) projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah před infekcemi přenosnými krví (hepatitida,
ke zdraví
HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence
nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní bezpečí, krizové situace –
vhodná a nevhodná místa pro hru,
1) rozezná nebezpečí různého charakteru,
bezpečné chování v rizikovém prostředí,
2) využívá bezpečná místa pro hru a trávení
označování nebezpečných látek; bezpečné
volného času;
chování v silničním provozu, dopravní značky;
3) uplatňuje základní pravidla bezpečného chování předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
účastníka silničního provozu,
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky),
4) jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita
jiných
a jiné formy násilí v médiích
1) chová se obezřetně při setkání s neznámými
bezpečné chování v rizikovém prostředí
jedinci,
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita
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2) odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro
jiné;
3) ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
1) reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

a jiné formy násilí v médiích přivolání pomoci v
případě ohrožení fyzického a duševního zdraví –
služby odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
čísla tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku mimořádné události a rizika
ohrožení s nimi spojená – postup v případě
ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška
sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů,
ochrana a evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Akce - Den Země, 72 hodin, Ukliďme svět - ukliďme Česko
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Naše obec - řešení odpadového hospodářství
Náš životní styl - šetření energiemi, nakládání s odpady
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidma
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč lidských skutků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovednsostí pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - schopnost vidět věci jinak a dotahovat nápady do reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Chování podporující dobré vztahy
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Vzájemné poznávání se ve třídě, ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě
Druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení sebekontroly a sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, způsoby uplatňování demokratických principů v každodenním životě školy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Práva a povinnosti občana, uvědomění sebe sama jako občana
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Obec jako základní jednotka samosprávy státu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Principy demokracie, demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka, poznávání vlastního kulturního zakotvení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Nekonfliktní život v multikulturní společnosti
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, půda, ovzduší, přírodní zdroje, energie - význam, vlivy, propojenost
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Les, pole, vodní zdroje, město, vesnice - funkce, vztahy s okolím
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a
2) rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
1) začlení svou obec (město) do příslušného kraje a
obslužného centra ČR,
2) pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)
1) rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a
2) vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a
rozmanitost

Učivo
bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace
obec (město)
obec (město), místní krajina – její části, poloha v
krajině, minulost a současnost obce (města)

význačné budovy, dopravní síť okolní krajina
(místní oblast, region)
působení lidí na krajinu a životní prostředí,
orientační body
1) rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodina – postavení jedince v rodině, role členů
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život
2) projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
a funkce rodiny, chování lidí – vlastnosti lidí,
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
pravidla slušného chování
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Prvouka

4. ročník
nedostatkům
1) odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
1) využívá časové údaje při řešení různých situací v
denním životě,
2) rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
1) pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické
památky, významné události regionu,
2) interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
1) uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí;
2) na příkladech porovnává minulost a současnost
1) pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v
přírodě v jednotlivých ročních obdobích

1) roztřídí některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků,
2) uvede příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě
1) provádí jednoduché pokusy u skupiny známých
látek,
2) určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a

práce fyzická a duševní, zaměstnání
orientace v čase a časový řád – určování času,
denní režim, roční období současnost a minulost
v našem životě – proměny způsobu života,
bydlení, předměty denní potřeby, průběh
lidského života
státní svátky a významné dny regionální památky
– péče o památky, lidé a obory zkoumající
minulost báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
předků, domov, vlast, rodný kraj
současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života, státní svátky a významné
dny regionální památky – péče o památky
Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc,
roční období
živelné pohromy a ekologické katastrofy
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními
obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné
události způsobené přírodními vlivy a ochrana
před nimi
látky a jejich vlastnosti – třídění látek,
nerosty a horniny,
půda
rostliny, houby, živočichové – znaky života
látky a jejich vlastnosti
změny látek a skupenství
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4. ročník
změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
1) uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle;
2) projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví

péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa, vhodná skladba stravy, pitný
režim; nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana
před infekcemi přenosnými krví (hepatitida,
HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence
nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní bezpečí,
1) rozezná nebezpečí různého charakteru,
drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a
2) využívá bezpečná místa pro hru a trávení
úrazů, první pomoc při drobných poraněních,
volného času;
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a
3) uplatňuje základní pravidla bezpečného chování nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v
účastníka silničního provozu,
rizikovém prostředí, označování nebezpečných
4) jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví látek; bezpečné chování v silničním provozu,
jiných
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím
v dopravě a v dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky
1) chová se obezřetně při setkání s neznámými
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita
jedinci,
a jiné formy násilí v médiích přivolání pomoci v
2) odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví –
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro
služby odborné pomoci, čísla tísňového volání,
jiné;
správný způsob volání na tísňovou linku
3) ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
1) reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
mimořádných událostech
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

256

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Prvouka

4. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Akce - Den Země, 72 hodin, Ukliďme svět - ukliďme Česko
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Naše obec - řešení odpadového hospodářství
Náš životní styl - šetření energiemi, nakládání s odpady
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidma
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč lidských skutků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovednsostí pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - schopnost vidět věci jinak a dotahovat nápady do reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve třídě, ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě
Druzí jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení sebekontroly a sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání
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4. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, způsoby uplatňování demokratických principů v každodenním životě školy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Práva a povinnosti občana, uvědomění sebe sama jako občana
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Obec jako základní jednotka samosprávy státu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Principy demokracie, demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka, poznávání vlastního kulturního zakotvení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Nekonfliktní život v multikulturní společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, půda, ovzduší, přírodní zdroje, energie - význam, vlivy, propojenost
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Les, pole, vodní zdroje, město, vesnice - funkce, vztahy s okolím
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5.7

Vlastivěda

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

0

0

0

0

2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

6. ročník
2
Povinný

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

4

Vlastivěda

Člověk a jeho svět
Předmět Vlastivěda rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v
předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a
souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně
se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy
mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů, soustředěně je pozorovat,
přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se
žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem
i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do
budoucnosti.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétníchnebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Vlastivěda vychází z vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. V rámci výuky se
předmětu (specifické informace o předmětu pracuje s různými informačními zdroji.
důležité pro jeho realizaci)
V tematickém okruhuMísto, kde žijemese žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a
souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti.
V tematickém okruhuLidé kolem nássi žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty,
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům
a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V tematickém okruhuLidé a časse žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a
regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
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Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Vlastivěda
Předmět Vlastivěda vychází z poznání a orientace v místním regionu, včetně historických památek, z
poznání principů lidského soužití a vlastní role mezi lidmi na příkladu lidí z okolí. Z reálií minulosti i
současnosti vyučující vybírá zajímavosti, které přitáhnou pozornost dětí a stanou se motivačním základem
pro předměty Dějepis, Zeměpis a Občanská výchova na II. stupni.
Výuka předmětu Vlastivěda probíhá v kmenové třídě, v počítačové učebně, ve školní zahradě či jinde, kde
je to pro výuku přínosné (muzeum, archív, knihovna aj.)
Vyučované skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků.
Předmět Vlastivěda je zařazen ve 5. a 6. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.




Člověk a jeho svět

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Stále žákům klademe podněty a otázky – otázkami je probouzen a podněcován zájem žáků o poznání
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové okolního prostředí
kompetence žáků
Zadáváme zajímavé náměty na miniprojekty, které spojují několik tematických okruhů a pomáháme s
jejich realizací
Vytváříme příležitosti pro kooperativní učení – učení s vrstevníky je využíváno při tvorbě miniprojektů , při
práci s mapou
Nabízíme žákům herní činnosti s různými druhy map – puzzle mapy, slepé mapy
Připravujeme se dlouhodobě na celoškolní akci Den Evropy – sbíráme informace o vybrané zemi, vybíráme
zajímavostí, připravujeme rekvizity, dramatizace
Připravujeme vycházky do Ivančic a okolí, výlety do blízkého okolí – za památkami i přírodními
zajímavostmi
Kompetence k řešení problémů:
Stále žákům klademe podněty a otázky – otázkami je probouzen a podněcován zájem žáků o poznání
okolního prostředí
Zadáváme zajímavé náměty na miniprojekty, které spojují několik tematických okruhů a pomáháme s
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Vlastivěda
jejich realizací
Vytváříme příležitosti pro kooperativní učení – učení s vrstevníky je využíváno při tvorbě miniprojektů , při
práci s mapou
Nabízíme žákům herní činnosti s různými druhy map – puzzle mapy, slepé mapy
Připravujeme se dlouhodobě na celoškolní akci Den Evropy – sbíráme informace o vybrané zemi, vybíráme
zajímavostí, připravujeme rekvizity, dramatizace
Připravujeme vycházky do Ivančic a okolí, výlety do blízkého okolí – za památkami i přírodními
zajímavostmi
Kompetence komunikativní:
Stále žákům klademe podněty a otázky – otázkami je probouzen a podněcován zájem žáků o poznání
okolního prostředí
Zadáváme zajímavé náměty na miniprojekty, které spojují několik tematických okruhů a pomáháme s
jejich realizací
Vytváříme příležitosti pro kooperativní učení – učení s vrstevníky je využíváno při tvorbě miniprojektů , při
práci s mapou
Nabízíme žákům herní činnosti s různými druhy map – puzzle mapy, slepé mapy
Připravujeme se dlouhodobě na celoškolní akci Den Evropy – sbíráme informace o vybrané zemi, vybíráme
zajímavostí, připravujeme rekvizity, dramatizace
Připravujeme vycházky do Ivančic a okolí, výlety do blízkého okolí – za památkami i přírodními
zajímavostmi
Kompetence sociální a personální:
Zadáváme zajímavé náměty na miniprojekty, které spojují několik tematických okruhů a pomáháme s
jejich realizací
Vytváříme příležitosti pro kooperativní učení – učení s vrstevníky je využíváno při tvorbě miniprojektů , při
práci s mapou
Připravujeme se dlouhodobě na celoškolní akci Den Evropy – sbíráme informace o vybrané zemi, vybíráme
zajímavostí, připravujeme rekvizity, dramatizace
Připravujeme vycházky do Ivančic a okolí, výlety do blízkého okolí – za památkami i přírodními
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Vlastivěda
zajímavostmi
Kompetence občanské:
Zadáváme zajímavé náměty na miniprojekty, které spojují několik tematických okruhů a pomáháme s
jejich realizací
Vytváříme příležitosti pro kooperativní učení – učení s vrstevníky je využíváno při tvorbě miniprojektů , při
práci s mapou
Připravujeme se dlouhodobě na celoškolní akci Den Evropy – sbíráme informace o vybrané zemi, vybíráme
zajímavostí, připravujeme rekvizity, dramatizace
Připravujeme vycházky do Ivančic a okolí, výlety do blízkého okolí – za památkami i přírodními
zajímavostmi
Kompetence pracovní:
Nabízíme žákům herní činnosti s různými druhy map – puzzle mapy, slepé mapy
Připravujeme se dlouhodobě na celoškolní akci Den Evropy – sbíráme informace o vybrané zemi, vybíráme
zajímavostí, připravujeme rekvizity, dramatizace
Připravujeme vycházky do Ivančic a okolí, výlety do blízkého okolí – za památkami i přírodními
zajímavostmi

Způsob hodnocení žáků

ZPŮSOBY HODNOCENÍ
 Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
 Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
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Vlastivěda
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo aneprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště
nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště
nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle
mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle
zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a
základními typy map; vyhledává jednoduché
údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z
hlediska přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

1) určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

1) rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí
1) vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického

Učivo
domov – prostředí domova, orientace v místě
bydliště škola – prostředí školy,
poloha v krajině, minulost a současnost obce
(města), význačné budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region)
světové strany
bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace

mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah,
grafika, vysvětlivky

domov – prostředí domova, orientace v místě
bydliště škola – prostředí školy, činnosti ve škole,
okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková
místa a situace obec (město), místní krajina – její
části, poloha v krajině, minulost a současnost
obce (města), význačné budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský
povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření
půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život
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5. ročník
lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí,
orientační body a linie, světové strany regiony ČR
– Praha a vybrané oblasti ČR (Jihomoravský kraj,
Vysočina, Olomoucký kraj, Jižní Čechy) ,
surovinové zdroje, výroba, služby a obchod

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná
způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných
zemích

1) zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

domov – prostředí domova regiony ČR – Praha a
vybrané oblasti ČR (Jihomoravský kraj, Vysočina,
Olomoucký kraj, Jižní Čechy) , surovinové zdroje,
výroba, služby a obchod naše vlast – domov,
krajina, Evropa a svět – kontinenty, evropské
státy, EU, cestování
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
1) rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé
základy státního zřízení a politického systému ČR,
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
státní správa a samospráva, státní symboly,
jejich význam
význam
armáda ČR
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 1) vyjádří na základě vlastních zkušeností základní soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace,
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro principy demokracie; obchod, firmy, zájmové
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v spolky, politické strany, církve, pomoc
dívkami, v rodině, v obci (městě)
obci (městě)
nemocným, sociálně slabým, společný „evropský
dům“ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování – ohleduplnost, etické zásady,
zvládání vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení konfliktům právo a
spravedlnost – základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy,
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi,
1) rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace,
obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne principy demokracie; obchod, firmy, zájmové
dohodne se na společném postupu řešení
se na společném postupu řešení
spolky, politické strany, církve, pomoc
nemocným, sociálně slabým, společný „evropský
dům“ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování – ohleduplnost, etické zásady,
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5. ročník

zvládání vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení konfliktům právo a
spravedlnost – základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 1) rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje
se už tolerovat nemohou a která porušují základní zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
lidská práva nebo demokratické principy
situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
dívkami, v rodině, v obci (městě)
právo a spravedlnost – základní lidská práva a
práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy,
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana
chování, která se už tolerovat nemohou a která
občanů a majetku včetně nároku na reklamaci,
porušují základní lidská práva nebo demokratické
soukromého vlastnictví, duševních hodnot
principy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy
si půjčovat a jak vracet dluhy
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá

1) orientuje se v základních formách vlastnictví;
používá peníze v běžných situacích, odhadne a
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
1) poukáže v nejbližším společenském a přírodním
prostředí na změny a některé problémy a navrhne
možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
1) pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných

vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné;
hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a
výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní
forma peněz, způsoby placení; banka jako
správce peněz, úspory, půjčky
masová kultura a subkultura základní globální
problémy – významné sociální problémy,
problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost
mezi lidmi, globální problémy přírodního
prostředí
orientace v čase a časový řád – určování času, čas

266

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Vlastivěda

5. ročník

zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a
mezi jevy

údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti; zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek

1) využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích minulosti a
současnosti naší vlasti s využitím regionálních
specifik

1) rozeznává současné a minulé a orientuje se v
hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných
1) srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
ukázkách způsob života a práce předků na našem způsob života a práce předků na našem území v

jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled
událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní
režim, roční období současnost a minulost v
našem životě – proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby, průběh lidského života,
státní svátky a významné dny regionální památky
– péče o památky, lidé a obory zkoumající
minulost báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
předků, domov, vlast, rodný kraj
orientace v čase a časový řád – určování času, čas
jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled
událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní
režim, roční období současnost a minulost v
našem životě – proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby, průběh lidského života,
státní svátky a významné dny regionální památky
– péče o památky, lidé a obory zkoumající
minulost báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
předků, domov, vlast, rodný kraj
orientace v čase a časový řád – určování času, čas
jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled
událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní
režim, roční období současnost a minulost v
našem životě – proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby, průběh lidského života,
státní svátky a významné dny regionální památky
– péče o památky, lidé a obory zkoumající
minulost báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
předků, domov, vlast, rodný kraj
orientace v čase a časový řád – určování času, čas
jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled
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území v minulosti a současnosti s využitím
regionálních specifik

minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 1) objasní historické důvody pro zařazení státních
státních svátků a významných dnů
svátků a významných dnů

událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní
režim, roční období současnost a minulost v
našem životě – proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby, průběh lidského života,
státní svátky a významné dny regionální památky
– péče o památky, lidé a obory zkoumající
minulost báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
předků, domov, vlast, rodný kraj
státní svátky a významné dny regionální památky
– péče o památky, lidé a obory zkoumající
minulost báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
předků, domov, vlast, rodný kraj

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Problémy v seberegulaci
Zvládání učebních problémů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Naši sousedé v Evropě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola jako model otevřeného partnerství
Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, respaktovámí, spravedlivost
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Chápání podstaty mediálního sdělení - reklama na různé akce
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Rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda - význam vody pro lidské aktivity
Ovzduší - význam pro život na Zemi
Půda - zdroj výživy
Přírodní zdroje v okolí - význam a způsoby nakládání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Občan jako odpovědný člen společnosti - uvědomění sebe sama jako občana se svými právy a povinnostmi, základní práva a povinnosti občana
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita současného světa - popisování současné situace a vnímání multikulturality jako možného prostředku vzájemného obohacování,
specifiské rysy jazyků a jejich rovnocennost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie, Evropská unie, co Evropu spojuje a co ji rozděluje
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, evropské krajiny, státní a evropské symboly, Den Evropy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi "faktickým" a "fiktivním"obsahem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Naše obec - řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce.
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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RVP výstupy

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

1) určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
1) rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí

1) vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a

Učivo
domov – prostředí domova, orientace v místě
bydliště škola – prostředí školy, činnosti ve škole,
okolí školy, obec (město), místní krajina – její
části, poloha v krajině, minulost a současnost
obce (města), význačné budovy, dopravní síť
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR
(Jihomoravský kraj, Vysočina, Olomoucký kraj,
Jižní Čechy) ,
orientační body a linie, světové strany
bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace
místní krajina – její části, poloha v krajině,
minulost a současnost obce (města), význačné
budovy, dopravní síť okolní krajina (místní oblast,
region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na
pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů,
vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a
životní prostředí, orientační body a linie, světové
strany regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR
(Jihomoravský kraj, Vysočina, Olomoucký kraj,
Jižní Čechy) , surovinové zdroje, výroba, služby
mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah,
grafika, vysvětlivky
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR
(Jihomoravský kraj, Vysočina, Olomoucký kraj,
Jižní Čechy) , surovinové zdroje, výroba, služby a
obchod
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6. ročník
vlastnického

naše vlast – domov, krajina, národ, základy
státního zřízení a politického systému ČR,

1) zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR
(Jihomoravský kraj, Vysočina, Olomoucký kraj,
Jižní Čechy) , Evropa a svět – kontinenty,
evropské státy, EU, cestování
1) rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé
základy státního zřízení a politického systému ČR,
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
státní správa a samospráva, státní symboly,
význam
armáda ČR
1) vyjádří na základě vlastních zkušeností základní rodina – postavení jedince v rodině, role členů
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život
soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v a funkce rodiny, práce fyzická a duševní,
obci (městě)
zaměstnání soužití lidí – mezilidské vztahy,
komunikace, principy demokracie; obchod, firmy,
zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc
nemocným, sociálně slabým, společný „evropský
dům“ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování – ohleduplnost, etické zásady,
zvládání vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení konfliktům právo a
spravedlnost – základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy
1) rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace,
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne principy demokracie; obchod, firmy, zájmové
se na společném postupu řešení
spolky, politické strany, církve, pomoc
nemocným, sociálně slabým, společný „evropský
dům“ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování – ohleduplnost, etické zásady,
zvládání vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení konfliktům právo a
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spravedlnost – základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy
1) rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace,
se už tolerovat nemohou a která porušují základní principy demokracie; obchod, firmy, zájmové
lidská práva nebo demokratické principy
spolky, politické strany, církve, pomoc
nemocným, sociálně slabým, společný „evropský
dům“ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování – ohleduplnost, etické zásady,
zvládání vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení konfliktům právo a
spravedlnost – základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní
jednání a korupce, právní ochrana občanů a
majetku včetně nároku na reklamaci,
soukromého vlastnictví, duševních hodnot
1) orientuje se v základních formách vlastnictví;
vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné;
používá peníze v běžných situacích, odhadne a
hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na
výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní
příkladu ukáže nemožnost realizace všech
forma peněz, způsoby placení; banka jako
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
správce peněz, úspory, půjčky
půjčovat a jak vracet dluhy
1) poukáže v nejbližším společenském a přírodním základní globální problémy – významné sociální
prostředí na změny a některé problémy a navrhne problémy, problémy konzumní společnosti,
možnosti zlepšení životního prostředí obce
nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy
(města)
přírodního prostředí
1) pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných
orientace v čase a časový řád – určování času, čas
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled
událostí, kalendáře, letopočet, generace
1) využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií regionální památky – péče o památky, lidé a
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; obory zkoumající minulost
zdůvodní základní význam chráněných částí
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přírody, nemovitých i movitých kulturních
památek
1) rozeznává současné a minulé a orientuje se v
orientace v čase a časový řád – určování času, čas
hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled
s využitím regionálních specifik
událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní
režim, roční období současnost a minulost v
našem životě – proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby, průběh lidského života
1) srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
současnost a minulost v našem životě – proměny
způsob života a práce předků na našem území v
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
minulosti a současnosti s využitím regionálních
průběh lidského života, domov, vlast, rodný kraj
specifik
1) objasní historické důvody pro zařazení státních státní svátky a významné dny regionální památky
svátků a významných dnů
– péče o památky,
lidé a obory zkoumající minulost
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků,
domov, vlast, rodný kraj
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Voda - význam vody pro lidské aktivity
Ovzduší - význam pro život na Zemi
Půda - zdroj výživy
Přírodní zdroje v okolí - význam a způsoby nakládání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Chápání podstaty mediálního sdělení - reklama na různé akce
Rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, respaktovámí, spravedlivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Problémy v seberegulaci
Zvládání učebních problémů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola jako model otevřeného partnerství
Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Naši sousedé v Evropě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Občan jako odpovědný člen společnosti - uvědomění sebe sama jako občana se svými právy a povinnostmi, základní práva a povinnosti občana
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita současného světa - popisování současné situace a vnímání multikulturality jako možného prostředku vzájemného obohacování,
specifiské rysy jazyků a jejich rovnocennost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie, Evropská unie, co Evropu spojuje a co ji rozděluje
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, evropské krajiny, státní a evropské symboly, Den Evropy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi "faktickým" a "fiktivním"obsahem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Naše obec - řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce.
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Přírodověda

1. ročník

2. ročník

3. ročník

0

0

0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

2
Povinný

2
Povinný

Celkem
7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

4

Přírodověda

Člověk a jeho svět
Předmět Přírodověda je důležitý pro rozvoj poznávání žáka, poněvadž se učí pozorovat a pojmenovávat
věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Žáci se učí všímat si podstatných věcných stránek a
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Podmínkou úspěšného vzdělávání
v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétníchnebo modelových situací při osvojování
potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost přírody a Člověk a
předmětu (specifické informace o předmětu jeho zdraví. Přírodověda navazuje na vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je v 1.
důležité pro jeho realizaci)
období I. stupně.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Na základě
praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí
se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti,
jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka
jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické, funkce a potřeby. Získávají základní poučení o
zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a
vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví
jedinců i celých skupin obyvatel.
Výuka předmětu Přírodověda probíhá v kmenové třídě, v odborné učebně přírodovědných předmětů,
v počítačové učebně, ve školní zahradě či jinde, kde je to pro výuku přínosné (středisko ekologické výchovy,
les aj.)
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Integrace předmětů

Přírodověda
Vyučované skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků v rámci platných předpisů.
Předmět Přírodověda je zařazen pro žáky se sluchovým postižením a desetiletým vzdělávacím programem
v 5. a 6. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.



Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Nabízíme cílené pozorování a poznávání jevů živé a neživé přírody, pozorování zaznamenáváme formou
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové obrázků nebo doplňování slov do textu
kompetence žáků
Připravujeme činnostní vyučování realizované společnou péčí o koutek přírody v učebně zaměřený na
probíranou oblast přírody případně o vybranou část zahrady, pečujeme o školní domácí mazlíčky
Vytváříme příležitosti pro vyhledávání informací v knihách – především encyklopediích a atlasech, třídění
informací a jejich systematické zaznamenávání
Prakticky průběžně nacvičujeme chování zajišťující ochranu vlastního zdraví a bezpečí
Organizujeme turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic, při nichž si prakticky ověřujeme
ekologické znalosti i bezpečný pohyb v přírodě
Aktivně se zapojujeme do sběru PET lahví, papíru a léčivých bylin
Kompetence k řešení problémů:
Nabízíme cílené pozorování a poznávání jevů živé a neživé přírody, pozorování zaznamenáváme formou
obrázků nebo doplňování slov do textu
Připravujeme činnostní vyučování realizované společnou péčí o koutek přírody v učebně zaměřený na
probíranou oblast přírody případně o vybranou část zahrady, pečujeme o školní domácí mazlíčky
Vytváříme příležitosti pro vyhledávání informací v knihách – především encyklopediích a atlasech, třídění
informací a jejich systematické zaznamenávání
Prakticky průběžně nacvičujeme chování zajišťující ochranu vlastního zdraví a bezpečí
Organizujeme turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic, při nichž si prakticky ověřujeme
ekologické znalosti i bezpečný pohyb v přírodě
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Přírodověda
Aktivně se zapojujeme do sběru PET lahví, papíru a léčivých bylin
Kompetence komunikativní:
Nabízíme cílené pozorování a poznávání jevů živé a neživé přírody, pozorování zaznamenáváme formou
obrázků nebo doplňování slov do textu
Připravujeme činnostní vyučování realizované společnou péčí o koutek přírody v učebně zaměřený na
probíranou oblast přírody případně o vybranou část zahrady, pečujeme o školní domácí mazlíčky
Vytváříme příležitosti pro vyhledávání informací v knihách – především encyklopediích a atlasech, třídění
informací a jejich systematické zaznamenávání
Organizujeme turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic, při nichž si prakticky ověřujeme
ekologické znalosti i bezpečný pohyb v přírodě
Kompetence sociální a personální:
Nabízíme cílené pozorování a poznávání jevů živé a neživé přírody, pozorování zaznamenáváme formou
obrázků nebo doplňování slov do textu
Připravujeme činnostní vyučování realizované společnou péčí o koutek přírody v učebně zaměřený na
probíranou oblast přírody případně o vybranou část zahrady, pečujeme o školní domácí mazlíčky
Vytváříme příležitosti pro vyhledávání informací v knihách – především encyklopediích a atlasech, třídění
informací a jejich systematické zaznamenávání
Prakticky průběžně nacvičujeme chování zajišťující ochranu vlastního zdraví a bezpečí
Organizujeme turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic, při nichž si prakticky ověřujeme
ekologické znalosti i bezpečný pohyb v přírodě
Aktivně se zapojujeme do sběru PET lahví, papíru a léčivých bylin
Kompetence občanské:

Prakticky průběžně nacvičujeme chování zajišťující ochranu vlastního zdraví a bezpečí
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Přírodověda
Organizujeme turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic, při nichž si prakticky
ověřujeme ekologické znalosti i bezpečný pohyb v přírodě
Aktivně se zapojujeme do sběru PET lahví, papíru a léčivých bylin
Kompetence pracovní:
Nabízíme cílené pozorování a poznávání jevů živé a neživé přírody, pozorování zaznamenáváme formou
obrázků nebo doplňování slov do textu
Prakticky průběžně nacvičujeme chování zajišťující ochranu vlastního zdraví a bezpečí
Organizujeme turistické výlety do oblastí chráněných území v okolí Ivančic, při nichž si prakticky ověřujeme
ekologické znalosti i bezpečný pohyb v přírodě
Aktivně se zapojujeme do sběru PET lahví, papíru a léčivých bylin

Způsob hodnocení žáků

ZPŮSOBY HODNOCENÍ
 Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
 Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
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Přírodověda
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo a neprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
Přírodověda

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a

Učivo
látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny
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5. ročník

živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
měření veličin s praktickým užíváním základních
přírody a činností člověka
činností člověka
jednotek voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a
formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti,
složení, proudění vzduchu, význam pro život
nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik
půdy a její význam Vesmír a Země – sluneční
soustava, den a noc, roční období rostliny, houby,
živočichové – znaky života, životní potřeby a
projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba
těla u některých nejznámějších druhů, význam v
přírodě a pro člověka životní podmínky –
rozmanitost podmínek života na Zemi; význam
ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na
Zemi; podnebí a počasí rovnováha v přírodě –
význam, vzájemné vztahy mezi organismy,
základní společenstva ohleduplné chování k
přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí,
ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana
rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné
pohromy a ekologické katastrofy rizika v přírodě
– rizika spojená s ročními obdobími a sezónními
činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
1) vysvětlí na základě elementárních poznatků o
Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc,
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením roční období
s rozdělením času a střídáním ročních období
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
1) zkoumá základní společenstva ve vybraných
rostliny, houby, živočichové – znaky života,
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné životní potřeby a projevy, průběh a způsob
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v života, výživa, stavba těla u některých
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5. ročník

nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů přizpůsobení organismů prostředí
prostředí

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

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat
nebo poškozovat

nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro
člověka životní podmínky – rozmanitost
podmínek života na Zemi; význam ovzduší,
vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi;
podnebí a počasí rovnováha v přírodě – význam,
vzájemné vztahy mezi organismy, základní
společenstva
1) porovnává na základě pozorování základní
rostliny, houby, živočichové – znaky života,
projevy života na konkrétních organismech,
životní potřeby a projevy, průběh a způsob
prakticky třídí organismy do známých skupin,
života, výživa, stavba těla u některých
využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro
člověka životní podmínky – rozmanitost
podmínek života na Zemi; význam ovzduší,
vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi;
podnebí a počasí rovnováha v přírodě – význam,
vzájemné vztahy mezi organismy
1) zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i automaty a počítače, závislost, odmítání
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
návykových látek, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií osobní
bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí, označování nebezpečných látek;
bezpečné chování v silničním provozu, dopravní
značky; předcházení rizikovým situacím v
dopravě a v dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a
jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v
médiích přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví – služby odborné
pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob
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ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí; v modelové situaci
prokáže schopnost se účinně chránit
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav a podpoře vlastního
zdravého způsobu života
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k
druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku

5. ročník
volání na tísňovou linku mimořádné události a
rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě
ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška
sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů,
ochrana a evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém
1) stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a živelné pohromy a ekologické katastrofy rizika v
z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se sezónními činnostmi; mimořádné události
účinně chránit
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
1) založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a
měření veličin s praktickým užíváním základních
jednotek
1) využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly
a podpoře vlastního zdravého způsobu života
mezi mužem a ženou, biologické a psychické
změny v dospívání, základy lidské reprodukce,
vývoj jedince péče o zdraví – zdravý životní styl,
denní režim, správná výživa, výběr a způsoby
uchovávání potravin, vhodná skladba stravy,
pitný režim; nemoci přenosné a nepřenosné,
ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při
drobných poraněních, osobní, intimní a duševní
hygiena partnerství, manželství, rodičovství,
základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v
rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická
stránka vztahů, etická stránka sexuality návykové
látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a
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ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po
jeho narození

5. ročník

1) rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození

počítače, závislost, odmítání návykových látek,
nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií osobní bezpečí, krizové
situace – vhodná a nevhodná místa pro hru,
bezpečné chování v rizikovém prostředí,
označování nebezpečných látek; bezpečné
chování v silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky),
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita
a jiné formy násilí v médiích přivolání pomoci v
případě ohrožení fyzického a duševního zdraví –
služby odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a
projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly
mezi mužem a ženou, biologické a psychické
změny v dospívání, základy lidské reprodukce,
vývoj jedince péče o zdraví – zdravý životní styl,
denní režim, správná výživa, výběr a způsoby
uchovávání potravin, vhodná skladba stravy,
pitný režim; nemoci přenosné a nepřenosné,
ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při
drobných poraněních, osobní, intimní a duševní
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5. ročník

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení,
1) účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu
práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
oprávněné nároky jiných osob

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových

1) uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích

hygiena partnerství, manželství, rodičovství,
základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v
rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická
stránka vztahů, etická stránka sexuality návykové
látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a
počítače, závislost, odmítání návykových látek,
nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií osobní bezpečí, krizové
situace – vhodná a nevhodná místa pro hru,
bezpečné chování v rizikovém prostředí,
označování nebezpečných látek; bezpečné
chování v silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky),
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita
a jiné formy násilí v médiích přivolání pomoci v
případě ohrožení fyzického a duševního zdraví –
služby odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém
Režim dne, vzájemné vztahy mezi lidmi, pravidla
spolužití
nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
osobní bezpečí
živelné pohromy a ekologické katastrofy rizika v
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
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situacích simulujících mimořádné události; vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako chodec a
cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou

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

sezónními činnostmi; mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi

1) předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání
návykových látek
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání
potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim;
nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS),
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání
návykových látek, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií osobní
bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí, označování nebezpečných látek;
bezpečné chování v silničním provozu, dopravní
značky; předcházení rizikovým situacím v
dopravě a v dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a
jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v
médiích přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví – služby odborné
pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob
volání na tísňovou linku mimořádné události a
rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě
ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška
sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů,

1) uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
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ochrana a evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění;
1) rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc poranění a zajistí lékařskou pomoc
úrazů, první pomoc při drobných poraněních
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání
návykových látek, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií osobní
bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí, označování nebezpečných látek;
bezpečné chování v silničním provozu, dopravní
značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě
a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky),
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita
a jiné formy násilí v médiích přivolání pomoci v
případě ohrožení fyzického a duševního zdraví –
služby odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém
1) uplatňuje ohleduplné chování k druhému
partnerství, manželství, rodičovství, základy
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině,
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka
věku
vztahů, etická stránka sexuality
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Odlišnost lidí i jejich vzájemná rovnost
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Les - les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význa lesa
Pole - význam, změny okolní krajiny vlivem člověka
Vodní zdroje - lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím
Lidské sídlo - město, vesnice - umělý ekosystém, aplikace na místní podmínky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Pojmenovat, popsat základní podmínky života
Voda - význam vody pro lidské aktivity
Ovzduší - význam pro život na Zemi
Půda - zdroj výživy, ohrožení půdy
Energie - zdroje, využívání, šetření
Principy hospodaření s přírodními zdroji
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Aktivity a problémy v blízkém okolí - čistota řek, JEDU
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení - prezentace projektu, zapojení do akce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Naše obec - zajišťování ochrany životního prostředí v naší obci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pěstovýání kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě - ve vztahu k životnímu prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Vytváření povědomí o hodnotách typu odpovědnost, spolehlivost, respektování aj.
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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RVP výstupy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka

Učivo
životní podmínky – rozmanitost podmínek života
na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd,
rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a
počasí rovnováha v přírodě – význam, vzájemné
vztahy mezi organismy, základní společenstva
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního
prostředí, ochrana rostlin a živočichů,
1) vysvětlí na základě elementárních poznatků o
Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc,
Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením roční období
času a střídáním ročních období
1) zkoumá základní společenstva ve vybraných
rostliny, houby, živočichové – znaky života,
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné životní potřeby a projevy, průběh a způsob
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v života, výživa, stavba těla u některých
přizpůsobení organismů prostředí
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro
člověka životní podmínky – rozmanitost
podmínek života na Zemi; význam ovzduší,
vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi;
podnebí a počasí rovnováha v přírodě – význam,
vzájemné vztahy mezi organismy, základní
společenstva
1) porovnává na základě pozorování základní
rostliny, houby, živočichové – znaky života,
projevy života na konkrétních organismech,
životní potřeby a projevy, průběh a způsob
prakticky třídí organismy do známých skupin,
života, výživa, stavba těla u některých
využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
nejznámějších druhů
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1) zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními
obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné
události způsobené přírodními vlivy a ochrana
před nimi
1) stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a živelné pohromy a ekologické katastrofy rizika v
z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se sezónními činnostmi; mimořádné události
účinně chránit
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
1) založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a
měření veličin s praktickým užíváním základních
jednotek
1) využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav projevy, životní potřeby člověka
a podpoře vlastního zdravého způsobu života
1) rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, biologické
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
a psychické změny v dospívání, základy lidské
narození
reprodukce, vývoj jedince
1) účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu režim dne, plánování
a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na vlastní potřeby
oprávněné nároky jiných osob
mezilidské vztahy, etická stránka vztahů
1) uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro
ohrožujících zdraví a v modelových situacích
hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí,
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní označování nebezpečných látek; bezpečné
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající chování v silničním provozu, dopravní značky;
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závěry pro své chování jako chodec a cyklista

1) předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
1) uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky),
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita
a jiné formy násilí v médiích přivolání pomoci v
případě ohrožení fyzického a duševního zdraví –
služby odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání
návykových látek
zdravý životní styl, denní režim, správná výživa,
výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim; nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými
krví (hepatitida, HIV/AIDS),

1) rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná
poranění a zajistí lékařskou pomoc
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a
projevy, drobné úrazy a poranění, prevence
nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních
čísla tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku mimořádné události a rizika
ohrožení s nimi spojená – postup v případě
ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška
sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů,
ochrana a evakuace při požáru); integrovaný
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záchranný systém
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka
vztahů, etická stránka sexuality

1) uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Les - les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význa lesa
Pole - význam, změny okolní krajiny vlivem člověka
Vodní zdroje - lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím
Lidské sídlo - město, vesnice - umělý ekosystém, aplikace na místní podmínky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Aktivity a problémy v blízkém okolí - čistota řek, JEDU
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Naše obec - zajišťování ochrany životního prostředí v naší obci
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Pojmenovat, popsat základní podmínky života
Voda - význam vody pro lidské aktivity
Ovzduší - význam pro život na Zemi
Půda - zdroj výživy, ohrožení půdy
Energie - zdroje, využívání, šetření
Principy hospodaření s přírodními zdroji
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pěstovýání kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě - ve vztahu k životnímu prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení - prezentace projektu, zapojení do akce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Odlišnost lidí i jejich vzájemná rovnost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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Vytváření povědomí o hodnotách typu odpovědnost, spolehlivost, respektování aj.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

5.9

Dějepis

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

0

0

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

8

Dějepis

Člověk a společnost
Dějepis vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života
demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně
historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje
žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do
každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních
občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a
podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Důležité je zejména poznávání
předmětu (specifické informace o předmětu dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší
důležité pro jeho realizaci)
současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných
společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Žáci jsou
vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je
kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své
možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin
regionu i dějin místních.
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Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Dějepis
Předmět Dějepis využívá znalosti a dovednosti osvojené na I. stupni ve vyučovacích předmětech Prvouka a
Vlastivěda. Předmět Dějepis je zařazen ve všech ročnících II. stupně v rozsahu 2 hodin.
7. ročník
Člověk v dějinách
Počátky lidské společnosti
Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury
8. ročník
Křesťanství a středověká Evropa
Objevy a dobývání, počátky nové doby
9. ročník
Modernizace společnosti
10. ročník
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět
Výuka probíhá v kmenových třídách, v počítačové učebně nebo kdekoliv jinde, kde to je pro aktivizaci žáků
přínosné (muzeum, historická část města, památník aj.) Dle možností školy a rodin žáků jsou pořádány
výlety zaměřené na poznávání historie v terénu.
Vyučované skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků v rámci platných předpisů.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podíleti žáci.







Dějepis

Vlastivěda
Občanská výchova
Zeměpis
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Postupně vytváříme vlastní názornou časovou přímku a každotýdenní prací s ní pomáháme uchopit časový
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové sled historie / zajišťujeme názornou orientaci v letopočtech, určování století, zařazování významných
kompetence žáků
událostí historie/
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Dějepis
Maximálně využíváme názorné pomůcky – trojrozměrné předměty z vlastních “ muzejních sbírek”,
historické mapy, videoukázky z historických filmů / filmové dokumenty, hrané filmy, naukové programy /,
obrázky, schémata
Živě vyučujeme na exkurzích, pro které vybíráme významná místa našich dějin nebo významné expozice,
natáčení a focení vlastních materiálů pro výuku, vlastní archeologický průzkum
Společně tvoříme myšlenkové a asociační mapy historických pojmů a událostí
Podílíme se na přípravě a organizaci školních turistických výletů do památných míst naší vlasti / plánování,
organizace, identifikace, zaujímání stanovisek k poznávaným skutečnostem /
Kompetence k řešení problémů:
Postupně vytváříme vlastní názornou časovou přímku a každotýdenní prací s ní pomáháme uchopit časový
sled historie / zajišťujeme názornou orientaci v letopočtech, určování století, zařazování významných
událostí historie/
Živě vyučujeme na exkurzích, pro které vybíráme významná místa našich dějin nebo významné expozice,
natáčení a focení vlastních materiálů pro výuku, vlastní archeologický průzkum
Vytváříme příležitosti pro práci s informacemi – vyhledáváme informace na dané téma v různých
informačních zdrojích – učebnice, encyklopedie, propagační letáky, pohlednice, výukové programy na PC,
www stránky a jejich třídění a porovnávání
Společně tvoříme myšlenkové a asociační mapy historických pojmů a událostí
Podílíme se na přípravě a organizaci školních turistických výletů do památných míst naší vlasti / plánování,
organizace, identifikace, zaujímání stanovisek k poznávaným skutečnostem /
Kompetence komunikativní:
Postupně vytváříme vlastní názornou časovou přímku a každotýdenní prací s ní pomáháme uchopit časový
sled historie / zajišťujeme názornou orientaci v letopočtech, určování století, zařazování významných
událostí historie/
Živě vyučujeme na exkurzích, pro které vybíráme významná místa našich dějin nebo významné expozice,
natáčení a focení vlastních materiálů pro výuku, vlastní archeologický průzkum
Vytváříme příležitosti pro práci s informacemi – vyhledáváme informace na dané téma v různých
informačních zdrojích – učebnice, encyklopedie, propagační letáky, pohlednice, výukové programy na PC,
www stránky a jejich třídění a porovnávání
Společně tvoříme myšlenkové a asociační mapy historických pojmů a událostí
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Dějepis
Živě vyučujeme na exkurzích, pro které vybíráme významná místa našich dějin nebo významné expozice,
natáčení a focení vlastních materiálů pro výuku, vlastní archeologický průzkum
Podílíme se na přípravě a organizaci školních turistických výletů do památných míst naší vlasti / plánování,
organizace, identifikace, zaujímání stanovisek k poznávaným skutečnostem /
Kompetence občanské:
Živě vyučujeme na exkurzích, pro které vybíráme významná místa našich dějin nebo významné expozice,
natáčení a focení vlastních materiálů pro výuku, vlastní archeologický průzkum
Podílíme se na přípravě a organizaci školních turistických výletů do památných míst naší vlasti / plánování,
organizace, identifikace, zaujímání stanovisek k poznávaným skutečnostem /
Kompetence pracovní:
Postupně vytváříme vlastní názornou časovou přímku a každotýdenní prací s ní pomáháme uchopit časový
sled historie / zajišťujeme názornou orientaci v letopočtech, určování století, zařazování významných
událostí historie/
Maximálně využíváme názorné pomůcky – trojrozměrné předměty z vlastních “ muzejních sbírek”,
historické mapy, videoukázky z historických filmů / filmové dokumenty, hrané filmy, naukové programy /,
obrázky, schémata
Živě vyučujeme na exkurzích, pro které vybíráme významná místa našich dějin nebo významné expozice,
natáčení a focení vlastních materiálů pro výuku, vlastní archeologický průzkum
Vytváříme příležitosti pro práci s informacemi – vyhledáváme informace na dané téma v různých
informačních zdrojích – učebnice, encyklopedie, propagační letáky, pohlednice, výukové programy na PC,
www stránky a jejich třídění a porovnávání
Společně tvoříme myšlenkové a asociační mapy historických pojmů a událostí
Podílíme se na přípravě a organizaci školních turistických výletů do památných míst naší vlasti / plánování,
organizace, identifikace, zaujímání stanovisek k poznávaným skutečnostem /
ZPŮSOBY HODNOCENÍ
* Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
* Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při snaze
nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
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Název předmětu

Dějepis
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo aneprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
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Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
1) uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků
potřebnosti dějepisných poznatků
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o
1) uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
zdroje shromažďovány
shromažďovány
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 1) orientuje se na časové ose a v historické mapě,
mapě, řadí hlavní historické epochy v
řadí hlavní historické epochy v chronologickém
chronologickém sledu
sledu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů 1) charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců,
a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
jejich materiální a duchovní kulturu:
D-9-2-02 objasní význam zemědělství,
1) objasní význam zemědělství, dobytkářství a
dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou
zpracování kovů pro lidskou společnost
společnost
D-9-2-02 objasní význam zemědělství,
2) podílí se na vytvoření třídního přehledu na téma
dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou
- zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů v
společnost
době formování lidské společnosti
D-9-2-02 objasní význam zemědělství,
3) popíše práci prvních zemědělců a pastevců
dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou
společnost
D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur 1) uvede příklady archeologických kultur na našem
na našem území
území

Učivo
význam zkoumání dějin
získávání informací o dějinách; historické
prameny
historický čas a prostor

Člověk a lidská společnost v pravěku
zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů

zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů přehled
práce prvních zemědělců a pastevců

archeologické kultury na našem území
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Dějepis
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek,
které se staly součástí světového kulturního
dědictví
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek,
které se staly součástí světového kulturního
dědictví
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství
a souvislost s judaismem
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství
a souvislost s judaismem
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a
vysvětlí podstatu antické demokracie
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a
vysvětlí podstatu antické demokracie

7. ročník
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
popíše přírodní podmínky a první velké zemědělské
civilizace, přiřadí souvislosti
1) uvede nejvýznamnější typy památek, které se
staly součástí světového kulturního dědictví
2) na fotografiích určí 10 nejvýznamnějších
kulturních památek – součástí světového
kulturního dědictví
1) demonstruje na konkrétních příkladech přínos
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité
pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
2) konkrétně demonstruje přínos antické kultury,
popíše zrod křesťanství a judaismu

Nejstarší starověké civilizace, jejich kulturní
odkaz

Antické Řecko a Řím Zrod křesťanství a judaismu
střední Evropa a její styky s antickým
středomořím Památky UNESCO
Antické Řecko a Řím Zrod křesťanství a judaismu
střední Evropa a její styky s antickým
středomořím Památky UNESCO
přínos antické kultury

přínos antické kultury

1) porovná formy vlády a postavení společenských antická demokracie
skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu
antické demokracie
2) porovná formy vlády a postavení společenských antická demokracie
skupin v Řecku a v Římě, popíše podstatu antické
demokracie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Počátky znečišťování životního prostředí (industrializace)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
* Poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování různých etnik
* Srovnávání kulturních zvyklostí různých národů, vzájemné obohacování
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Dějepis

7. ročník

* Projevy rasové nesnášenlivosti, antisemitismus, důvody vzniku
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
* Princip demokratických států
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Den Evropy
*
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie, Slované, příchod Praotce Čecha, členění národů
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské
popíše podstatnou změnu evropské situace, která nový etnický obraz Evropy
situace, která nastala v důsledku příchodu nových nastala v důsledku příchodu nových etnik,
etnik, christianizace a vzniku států
christianizace a vzniku států
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, porovná základní rysy západoevropské, byzantsko- utváření států ve východoevropském a
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
slovanské a islámské kulturní oblasti
západoevropském kulturním okruhu a jejich
specifický vývoj
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 1) objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
vývoj českého státu a postavení těchto státních
postavení v Evropě
útvarů v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a
2) vytvoří přehled vývoje Velkomoravské říše a
vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto
českého státu a českého státu
státních útvarů v evropských souvislostech
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Dějepis
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a
jiným věroukám

8. ročník

1) vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
2) porovná úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého a dnešního člověka
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 1) ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské středověké společnosti, uvede příklady románské a
a gotické kultury
gotické kultury
2) popíše život jednotlivých vrstev středověké
společnosti
3) zpracuje přehled příkladů románské a gotické
kultury v Ivančicích a blízkém okolí
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 1) vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka,
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
nové myšlenky žádající reformu církve včetně
včetně reakce církve na tyto požadavky
reakce církve na tyto požadavky
2) popíše antický ideál člověka a jeho
znovuobjevení
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro
1) vymezí význam husitské tradice pro český
český politický a kulturní život
politický a kulturní život
2) popíše reformu středověké církve
3) připraví trasu výletu za husitskými tradicemi
D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh
1) popíše a demonstruje průběh zámořských
zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
objevů, jejich příčiny a důsledky
2) vypracuje přehled o průběhu zámořských objevů
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
1) objasní postavení českého státu v podmínkách
podmínkách Evropy rozdělené do řady
Evropy rozdělené do řady mocenských a
mocenských a náboženských center a jeho
náboženských center a jeho postavení uvnitř
postavení uvnitř habsburské monarchie
habsburské monarchie
2) popíše postavení českého státu v Evropě a
uvnitř habsburské monarchie

křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy

struktura středověké společnosti, funkce
jednotlivých vrstev kultura středověké
společnosti – románské a gotické umění a
vzdělanost památky v Ivančicích a okolí

renesance, humanismus, husitství, reformace a
jejich šíření Evropou

český stát a velmoci v 15. – 18. století barokní
kultura a osvícenství

zámořské objevy a počátky dobývání světa

český stát a velmoci v 15. – 18. století barokní
kultura a osvícenství
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Dějepis

8. ročník

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku
třicetileté války a posoudí její důsledky

1) objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války český stát a velmoci v 15. – 18. století barokní
a posoudí její důsledky
kultura a osvícenství
2) popíše příčiny vzniku třicetileté války
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin
1) na příkladech evropských dějin konkretizuje
český stát a velmoci v 15. – 18. století barokní
konkretizuje absolutismus, konstituční
absolutismus, konstituční monarchie,
kultura a osvícenství
monarchie, parlamentarismus
parlamentarismus
2) jednoduše objasní význam osvícenství
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
1) rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních český stát a velmoci v 15. – 18. století barokní
kulturních stylů a uvede jejich představitele a
stylů a uvede jejich představitele a příklady
kultura a osvícenství
příklady významných kulturních památek
významných kulturních památek
2) přiřadí a popíše příklady památek probíraných
kulturních stylů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Počátky znečišťování životního prostředí (industrializace)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
* Poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování různých etnik
* Srovnávání kulturních zvyklostí různých národů, vzájemné obohacování
* Projevy rasové nesnášenlivosti, antisemitismus, důvody vzniku
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
* Princip demokratických států
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie, Slované, příchod Praotce Čecha, členění národů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Den Evropy
*
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Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 1) vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
industrializace a její důsledky pro společnost;
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u sociální otázka
u nás, které charakterizují modernizaci
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
společnosti
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
1) objasní souvislost mezi událostmi francouzské
Velká francouzská revoluce a napoleonské
francouzské revoluce a napoleonských válek na revoluce a napoleonských válek na jedné straně a období, jejich vliv na Evropu a svět
jedné straně a rozbitím starých společenských
rozbitím starých společenských struktur v Evropě
struktur v Evropě na straně druhé
na straně druhé
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
1) porovná jednotlivé fáze utváření novodobého
národní hnutí velkých a malých národů, utváření
novodobého českého národa v souvislosti s
českého národa v souvislosti s národními hnutími novodobého českého národa
národními hnutími vybraných evropských národů vybraných evropských národů
2) popíše utváření novodobého českého národa v
porovnání s národními změnami ve Francii
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí
1) charakterizuje emancipační úsilí významných
revoluce 19. století jako prostředek řešení
významných sociálních skupin; uvede požadavky sociálních skupin; uvede požadavky formulované politických, sociálních a národnostních problémů
formulované ve vybraných evropských revolucích ve vybraných evropských revolucích (Rusko,
Německo)
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
1) na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy (konzervativismus, liberalismus,
základní politické proudy
politické proudy
demokratismus, socialismus), ústava, politické
2) definuje základní politické proudy
strany, občanská práva
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 1) vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
kulturní rozrůzněnost doby konflikty mezi
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých velmocemi, kolonialismus soupeření velmocí,
jednotlivých částí Evropy a světa včetně
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým
vznik USA
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Dějepis

9. ročník

důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam
vymezí význam kolonií
kolonií
2) popíše vznik kolonií a jejich význam
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Počátky znečišťování životního prostředí (industrializace)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
* Poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování různých etnik
* Srovnávání kulturních zvyklostí různých národů, vzájemné obohacování
* Projevy rasové nesnášenlivosti, antisemitismus, důvody vzniku
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
* Princip demokratických států
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie, Slované, příchod Praotce Čecha, členění národů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Den Evropy
*
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití

10. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) na příkladech demonstruje zneužití techniky ve

Učivo
1. a 2. světová válka – politické, sociální a
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Dějepis
techniky ve světových válkách a jeho důsledky

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní
systémy, příčiny jejich nastolení v širších
ekonomických a politických souvislostech a
důsledky jejich existence pro svět; rozpozná
destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou
bloků

10. ročník
světových válkách a jeho důsledky
2) popíše příklady zneužití techniky ve světových
válkách (bomba, tank, radar) a jeho důsledky
1) rozpozná klady a nedostatky demokratických
systémů
2) popíše klady a nedostatky demokratického
systému v 1. republice / Československu /
širších ekonomických a politických souvislostech a
důsledky jejich existence pro svět; rozpozná
destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
2) definuje komunismus, fašismus a nacismus,
uvede ekonomické a politické příčiny jejich
nastolení, uvede příklad destruktivní síly
totalitarismu a nacionalismu
1) na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

ekonomické důsledky nové poválečné uspořádání
světa

1) zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
1) vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
2) uvede příčiny a důsledky vzniku bipolárního

situace v našich zemích, domácí a zahraniční
odboj; politické, mocenské a ekonomické
důsledky války
studená válka, rozdělení světa do vojenských
bloků reprezentovaných supervelmocemi;
politické, hospodářské, sociální a ideologické

nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve
světě; vznik Československa, jeho hospodářskopolitický vývoj, sociální a národnostní problémy
mezinárodně politická a hospodářská situace ve
20. a 30. letech; totalitní systémy –komunismus,
fašismus, nacismus – důsledky pro
Československo a svět

antisemitismus, rasismus, lidská práva
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Dějepis

10. ročník
světa a uvede dva příklady střetávání obou bloků

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody euroatlantické
hospodářské a vojenské spolupráce

1) vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
2) uvede konkrétní příklady euroatlantické
hospodářské a vojenské spolupráce

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

1) posoudí postavení rozvojových zemí
2) vytvoří přehled postavení rozvojových zemí
podle vybraných kritérií

soupeření vnitřní situace v zemích východního
bloku (na vybraných příkladech srovnání s
charakteristikou západních zemí) vývoj
Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik
České republiky
studená válka, rozdělení světa do vojenských
bloků reprezentovaných supervelmocemi;
politické, hospodářské, sociální a ideologické
soupeření vnitřní situace v zemích východního
bloku (na vybraných příkladech srovnání s
charakteristikou západních zemí) vývoj
Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik
České republiky
rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět

1) prokáže základní orientaci v problémech
problémy současnosti věda, technika a vzdělání
současného světa
jako faktory vývoje; sport a zábava
2) průběžně vlastními slovy informuje o
problémech současného světa
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Počátky znečišťování životního prostředí (industrializace)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
* Poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování různých etnik
* Srovnávání kulturních zvyklostí různých národů, vzájemné obohacování
* Projevy rasové nesnášenlivosti, antisemitismus, důvody vzniku
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
* Princip demokratických států
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Dějepis

10. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie, Slované, příchod Praotce Čecha, členění národů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Den Evropy
*

5.10 Občanská výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

0

0

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

4

Občanská výchova
Člověk a společnost
Škola považuje předmět Občanská výchova za významný nástroj pro vybavení žáka znalostmi a
dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Směřuje k tomu,
aby žáci poznali sociální a kulturní aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných
souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se
promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření
pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu
okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní
obrany. Důležitou součástí vzdělávání je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů,
výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a
kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Občanská výchova přispívá také k rozvoji
finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných
událostech.
Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální
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Název předmětu
Občanská výchova
předmětu (specifické informace o předmětu realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému
důležité pro jeho realizaci)
sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v
kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s
hospodářským životem, činností a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých
politických institucí a orgánů včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do
občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a
přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní
vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní
účasti na životě demokratické společnosti.
Předmět Občanská výchova navazuje na znalosti získané na I. stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
a na II. stupni úzce spolupracuje s předmětem Zeměpis a Dějepis.
Obsahem vyučování jsou témata:
Ročník 7.: Člověk ve společnosti
Ročník 8.: Člověk, stát a právo
Ročník 9.: Člověk jako jedinec, Člověk, stát a právo, Člověk, stát a hospodářství
Ročník 10.: Člověk, stát a hospodářství, Mezinárodní vztahy, globální svět
Občanská výchova je zařazena na II. stupni v rozsahu jedné hodiny týdně v každém ročníku.
Výuka Občanské výchovy probíhá ve kmenových třídách, počítačové učebně popřípadě jiné místnosti školy
vhodné pro aktuální vyučovací formu (např. herně, dvoraně) nebo venku – při exkurzi.
Vyučované skupiny mohou být z organizačních důvodů složeny z více ročníků a žáků s různým druhem
postižení v souladu s platnými předpisy.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.
Integrace předmětů
 Výchova k občanství
Mezipředmětové vztahy



Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Připravujeme a řídíme diskuse na dané téma
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Sledujeme aktuální dění ve společnosti a připravujeme o něm zprávy
kompetence žáků
Připravujeme náměty na zajímavé miniprojekty, při jejichž vytváření využíváme kooperativní učení
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Název předmětu

Občanská výchova
Vytváříme příležitosti pro dramatizace vybraných sociálních situací
Kompetence k řešení problémů:
Připravujeme a řídíme diskuse na dané téma
Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou
tvorbu paměťových a asociačních map
Sledujeme aktuální dění ve společnosti a připravujeme o něm zprávy
Připravujeme náměty na zajímavé miniprojekty, při jejichž vytváření využíváme kooperativní učení
Vytváříme příležitosti pro dramatizace vybraných sociálních situací
Kompetence komunikativní:
Připravujeme a řídíme diskuse na dané téma
Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou
tvorbu paměťových a asociačních map
Sledujeme aktuální dění ve společnosti a připravujeme o něm zprávy
Připravujeme náměty na zajímavé miniprojekty, při jejichž vytváření využíváme kooperativní učení
Vytváříme příležitosti pro dramatizace vybraných sociálních situací
Kompetence sociální a personální:
Připravujeme a řídíme diskuse na dané téma
Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou
tvorbu paměťových a asociačních map
Sledujeme aktuální dění ve společnosti a připravujeme o něm zprávy
Připravujeme náměty na zajímavé miniprojekty, při jejichž vytváření využíváme kooperativní učení
Vytváříme příležitosti pro dramatizace vybraných sociálních situací
Kompetence občanské:
Připravujeme a řídíme diskuse na dané téma
Sledujeme aktuální dění ve společnosti a připravujeme o něm zprávy
Připravujeme náměty na zajímavé miniprojekty, při jejichž vytváření využíváme kooperativní učení
Vytváříme příležitosti pro dramatizace vybraných sociálních situací
Kompetence pracovní:
Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou
tvorbu paměťových a asociačních map
Sledujeme aktuální dění ve společnosti a připravujeme o něm zprávy
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Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Občanská výchova
Připravujeme náměty na zajímavé miniprojekty, při jejichž vytváření využíváme kooperativní učení
ZPŮSOBY HODNOCENÍ
 Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
 Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
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Název předmětu

Občanská výchova
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo aneprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.

Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů
našeho státu a způsoby jejich používání

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) Žák vybere z nabídky důležité symboly našeho
státu
2) popíše způsob používání
3) Uvede příklady významných osobností
4) Označí významné památky a místa spojená s
historií státu
5) Vyhledá státní svátky a významné dny, přiřadí k
nim správné vysvětlení jejich významu
6) Vybere z nabídky/vyhledá, co proslavilo naši
vlast
7) Vyhledá informace o významných osobnostech
regionu

Učivo
naše vlast zajímavá a památná místa, významné
osobnosti státní symboly co nás proslavilo státní
svátky, významné dny naše obec, region, kraj
významní rodáci, místní tradice
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VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od
projevů nacionalismu

7. ročník

1) vysvětlí pojem vlast, vlastenectví
2) z nabídky vybere příklady projevu vlastenectví a
nacionalismu
3) aktivně projevuje vlastenectví
4) upozorní na projev nacionalismu
VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 1) Uvede příklady vandalského chování ze svého
chování a aktivně proti němu vystupuje
okolí
2) Popíše důsledky vandalského chování pro
poškozené, příp. okolí
3) Vybere z nabídky možné postihy vandalského
chování
4) Zaujme osobní stanovisko
5) uvede důvody nepřijatelnosti vandalství
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 1) Uvede kulturní instituce v obci, vyhledá KI v kraji
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
2) Orientuje se v různých formách nabídky
kulturních institucí v obci (web, plakáty)
3) Vyhledá v těchto nabídkách akce, které ho
zajímají
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním
1) Rozpozná reklamu v různých médiích
informacím, vyjádří svůj postoj k působení
2) Z nabídky vybere příklad manipulativního
propagandy a reklamy na veřejné mínění a
mediálního sdělení
chování lidí
3) Uvede příklady masmédií
4) Vysvětlí pojem veřejné mínění
5) Přiřadí k příkladu manipulativního sdělení
možné důsledky na chování lidí
6) Vybere z nabídky příklady různých kulturních
projevů
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží
1) Uvede příklady, jak on sám může pomáhat lidem
význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří
ve svém okolí
své možnosti, jak může v případě potřeby
2) V médiích vyhledá informace/zprávy o
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích událostech a lidech v nouzi (u nás/v zahraničí)

naše vlast pojem vlasti a vlastenectví;

zásady lidského soužití morálka a mravnost
pravidla chování naše obec, region, kraj ochrana
kulturních památek, přírodních objektů a majetku

Kulturní život kulturní hodnoty, tradice, kulturní
instituce

kulturní život prostředky masové komunikace,
masmédia rozmanitost kulturních projevů,
kulturní hodnoty

lidská setkání lidská solidarita, pomoc lidem v
nouzi, potřební lidé ve společnosti
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ohrožení a obrany státu
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i
odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v

7. ročník
3) Vyhledá informace o formách pomoci těmto
lidem
1) Z nabídky vybere příklady konfliktů
2) Přiřadí/dramatizuje různé způsoby řešení těchto
konfliktů
3) Označí nevhodné způsoby řešení konfliktů mezi
lidmi
4) Pracuje se školním řádem – vyhledá práva a
povinností žáků školy
5) Z nabídky vybere příklady činnosti žákovské
samosprávy
6) Podílí se na tvorbě společných pravidel chování
7) snaží se řešit neshody či konflikty se spolužáky
nenásilným způsobem
1) Na příkladech vysvětlí pojem tolerance
2) Roztřídí nabídku příkladů na tolerantní a
netolerantní chování
3) Uvede svoje zájmy a porovná je se zájmy
spolužáků
4) Uvede příklady tradic ve své rodině (např.
vánoční), porovná je s tradicemi v rodinách
spolužáků
5) Roztřídí příklady rovnosti a nerovnosti lidí
1) Na příkladech vysvětlí pojem netolerantní
chování, xenofobní chování, rasistické chování
2) Z nabídky vybere příklady
3) Vyjádří vlastní stanovisko k těmto projevům
4) Vyhledá příklady v médiích
5) uvede konkrétní příklady spolupráce při řešení
úkolů v rodině
6) uvede konkrétní příklady spolupráce při řešení

Naše škola život ve škole, práva a povinnosti
žáků, společná pravidla a normy, význam a
činnost žákovské samosprávy zásady lidského
soužití pravidla chování osobní a neosobní
vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v
mezilidských vztazích,

lidská setkání přirozené a sociální rozdíly mezi
lidmi rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů
a žen zásady lidského soužití problémy lidské
nesnášenlivosti

vztahy mezi lidmi –problémy lidské
nesnášenlivosti

Vztahy mezi lidmi dělba práce a činností, výhody
spolupráce lidí
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7. ročník

obci

úkolů ve škole
7) porovná na vhodném konkrétním případě různé
způsoby řešení (samostatné X ve spolupráci s
ostatními)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Volební systémy a demokratické volby
Politika - parlamentní, komunální, krajské volby
Obec jako základní jednotka samosprávy státu
Společenské organizace a hnutí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratická atmosféra a vztahy ve škole
Formy participace žáků na životě místní komunity
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie
Principy demokracie
Základní kategorie fungování demokracie - spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka
význam ústavy jako základního zákona země
Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Občan jako odpovědný člen společnosti - jeho práva a povinnosti, schopnosti je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy
Listina základních práv a svobod - povinnosti a práva občana
Základní hodnoty a principy demokratického politického systému - právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost
Principy soužití s minoritami - vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Instituce Evropské unie a jejich fungování
Čtyři svobody a jejich dopad na život jedince - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu
Co Evropu spojuje a co ji rozděluje

313

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států
a na příkladech porovná jejich znaky

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly
jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů
a institucí, uvede příklady institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického
způsobu řízení státu pro každodenní život občanů

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) Charakterizuje stát
2) Uvede nejčastější typy a formy států
3) Přiřadí k nim znaky
4) Uvede příklady
5) Zařadí ČR
1) Žák uvede příklady institucí a orgánů, které řídí
obec
2) Žák uvede příklady institucí a orgánů, které řídí
kraj
3) Žák uvede příklady institucí a orgánů, které řídí
stát
4) Z nabídky vybere úkoly, které plní jednotlivé
instituce a orgány a přiřadí je k nim
1) Na příkladech rozliší demokratický a totalitní
způsob řízení státu
2) Na příkladech objasní výhody demokratického
řízení pro občany
1) Vysvětlí princip/smysl, formy voleb
2) Uvede příklady politických stran
3) Popíše v bodech průběh voleb do zas
4) Na příkladech vysvětlí význam výsledků voleb
pro občany
1) Vysvětlí pojem právo a povinnost

Učivo
právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu;

státní správa a samospráva orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly

principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu;

principy demokracie –politický pluralismus,
sociální dialog a jejich význam; význam a formy
voleb do zastupitelstev

lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
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práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťováni obrany státu

8. ročník

2) zná svá základní práva a své povinnosti
3) uplatňuje je vhodným způsobem
4) respektuje práva ostatních
5) Z nabídky vybere příklady porušování lidských
práv a svobod
6) Z nabídky vybere příklady povinností občana při
obraně státu
7) Uvede dokumenty, které upravují práva dítěte a
lidská práva
8) Uvede příklady šikany, zaujme postoj
9) Ví, jak se šikaně bránit, na koho se obrátit, ví,
kde hledat důležité kontakty
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy
4) Vysvětlí pojem vlastnictví, vlastník
důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, 5) Popíše na příkladech, jaké závazky vyplývají ze
manželství
základních právních vztahů (vlastnictví, manželství)
6) Z nabídky vybere, na co má právo jako
spotřebitel
7) Popíše, jak vzniká/zaniká manželství
VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a
1) Uvede, co musí být součástí kupní smlouvy
chápe jejich důsledky, uvede příklady některých 2) Uvede, co musí být součástí pracovní smlouvy
smluv upravujících občanskoprávní vztahy –
3) Provádí přiměřené právní úkony
osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 4) Chápe jejich důsledky
5) Zná základní práva spotřebitele
6) Uvede, co je třeba k uzavření manželství
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se 1) Vysvětlí pojem právní řád
na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich
2) Stručně popíše význam a funkce právního řádu
porušování
3) Ví, kde najde právní předpisy a normy v písemné
podobě
4) Stručně popíše práci soudů
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů
1) Uvede příklady protiprávního jednání
právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
2) Na příkladech rozliší trestný čin a přestupek

jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace právní základy státu – obrana státu

právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s
úřady

právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s
úřady

právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis,
publikování právních předpisů
protiprávní jednání – druhy a postihy
protiprávního jednání včetně korupce, trestní
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činnosti a spolupráce při postihování trestných
činů
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

8. ročník
3) Vybere přiměřený příklad korupce
4) Uvede příklady porušování práv k duševnímu
vlastnictví

postižitelnost; porušování předpisů v silničním
provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Volební systémy a demokratické volby
Politika - parlamentní, komunální, krajské volby
Obec jako základní jednotka samosprávy státu
Společenské organizace a hnutí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Občan jako odpovědný člen společnosti - jeho práva a povinnosti, schopnosti je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy
Listina základních práv a svobod - povinnosti a práva občana
Základní hodnoty a principy demokratického politického systému - právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost
Principy soužití s minoritami - vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratická atmosféra a vztahy ve škole
Formy participace žáků na životě místní komunity
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie
Principy demokracie
Základní kategorie fungování demokracie - spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka
význam ústavy jako základního zákona země
Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Instituce Evropské unie a jejich fungování
Čtyři svobody a jejich dopad na život jedince - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu
Co Evropu spojuje a co ji rozděluje
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9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání 1) Z nabídky vlastností vybere ty, které ho nejvíce
a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
vystihují
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s
2) Přiřadí k vlastnostem projevy v chování
druhými lidmi i kvalitu života
3) Dramatizuje různé situace, vybírá způsoby
řešení, sleduje totéž u ostatních
4) Sestaví žebříček svých hodnot
5) Snaží se hodnotit různé modely chování, vybrat
pro danou situaci nejvhodnější
6) Na příkladech rozliší dovednost a schopnost
7) Řeší modelovou situaci podle svého
8) Popíše rozdíl v řešení spolužáka
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů,
objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek

Učivo
podobnost a odlišnost lidí – projevy chování,
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vrozené předpoklady, osobní potenciál osobní
rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva,
adaptace na životní změny, sebezměna; význam
motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji vnitřní svět člověka – vnímání,
prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti,
sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých
lidí
1) Na vybrané postavě (literární, filmové) popíše
podobnost a odlišnost lidí – projevy chování,
význam vůle, motivace pro řešení těžké životní
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
situace
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
2) Z nabídky vybere vlastnosti, které brání dosažení vrozené předpoklady, osobní potenciál osobní
stanovených cílů
rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva,
3) Z nabídky vybere vlastnosti, které podporují
adaptace na životní změny, sebezměna; význam
dosažení cílů
motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
4) Zamyslí se nad tím, které z těchto vlastnosti má seberozvoji vnitřní svět člověka – vnímání,
sám
prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti,
sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých
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lidí
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
1) Z nabídky vybere kladné a záporné charakterové podobnost a odlišnost lidí – projevy chování,
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, vlastnosti
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 2) Přiřadí k nim popis projevů (vybraných)
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
jednání
3) Hledá tyto projevy u sebe, ve svém chování
vrozené předpoklady, osobní potenciál osobní
4) Hledá tyto projevy u druhých lidí (ve svém okolí, rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva,
literárních, filmových postav…)
adaptace na životní změny, sebezměna; význam
5) Na základě toho se snaží korigovat svoje jednání motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji vnitřní svět člověka – vnímání,
prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti,
sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých
lidí
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 1) Z nabídky vybere a popíše příklady, jak lze
podobnost a odlišnost lidí – projevy chování,
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
rozvíjet vlastní přednosti
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a
2) Z nabídky vybere a popíše příklady, jak lze
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
pěstovat zdravou sebedůvěru
překonávat osobní nedostatky
vrozené předpoklady, osobní potenciál osobní
3) Pěstuje vlastní sebedůvěru
rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva,
adaptace na životní změny, sebezměna; význam
motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji vnitřní svět člověka – vnímání,
prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti,
sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých
lidí
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
1) V médiích vyhledá zprávy o korupčním jednání protiprávní jednání korupce, trestní postižitelnost
korupčního jednání
2) Zaujme k tomuto jednání postoj.
3) Z nabídky vybere důsledky korupce pro
fungování státu a hospodářství
4) Vysvětlí, proč je obtížné korupci odhalit
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
1) Na příkladech vysvětlí různé formy vlastnictví
majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a
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vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a
způsoby jejich ochrany, uvede příklady

2) Na příkladech rozliší hmotné a duševní
duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s
vlastnictví
penězi, majetkem a různými formami vlastnictví
3) Seznámí se s autorskými právy a uvede příklady
jejich porušování
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet
1) Vysvětlí pojmy příjmy a výdaje
hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory
domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 2) Rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
uvede příklady
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření
3) Výdaje rozdělí podle míry nezbytnosti
domácnosti, objasní princip vyrovnaného,
4) Objasní princip vyrovnaného, schodkového a
schodkového a přebytkového rozpočtu
přebytkového rozpočtu domácnosti
domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a
5) Vysvětlí důležitost hospodárného zacházení s
vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
penězi, úspor
6) Na příkladech vysvětlí nebezpečí většího
zadlužování domácnosti
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití
1) Popíše funkci peněz
peníze – funkce a podoby peněz, formy placení;
různých nástrojů hotovostního a
2) Seznámí se různými podobami peněz
bezhotovostního placení, uvede příklady použití 3) Vysvětlí pojem hotovostní a bezhotovostní
debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich
placení
omezení
4) Vysvětlí rozdíl mezi debetní a kreditní platební
kartou
5) Uvede příklady použití debetní a kreditní
platební karty
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 1) Jmenuje významné banky na českém trhu
banky a jejich služby - aktivní a pasivní operace,
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 2) Z nabídky vybere, jaké služby banky poskytují
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
3) Vysvětlí pojem úrok
investování a pro získávání prostředků
pojištění a navrhne, kdy je využít
4) Vysvětlí, proč je v bance rozdíl mezi úrokem
přijatým a placeným
5) Uvede povinná pojištění
6) Uvede příklady dobrovolných pojištění
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
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Volební systémy a demokratické volby
Politika - parlamentní, komunální, krajské volby
Obec jako základní jednotka samosprávy státu
Společenské organizace a hnutí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Občan jako odpovědný člen společnosti - jeho práva a povinnosti, schopnosti je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy
Listina základních práv a svobod - povinnosti a práva občana
Základní hodnoty a principy demokratického politického systému - právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost
Principy soužití s minoritami - vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratická atmosféra a vztahy ve škole
Formy participace žáků na životě místní komunity
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie
Principy demokracie
Základní kategorie fungování demokracie - spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka
význam ústavy jako základního zákona země
Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Instituce Evropské unie a jejich fungování
Čtyři svobody a jejich dopad na život jedince - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu
Co Evropu spojuje a co ji rozděluje
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

10. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší
1) Vysvětlí pojem volné prostředky
způsoby nakládání s volnými prostředky a
2) Z nabídky vybere nejobvyklejší způsoby
způsoby krytí deficitu
nakládání s volnými prostředky
3) Vysvětlí pojem deficit
4) Z nabídky vybere způsoby krytí deficitu
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
1) Vysvětlí pojem nabídka, poptávka
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu,
2) Vysvětlí pojem zisk
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a 3) Na příkladech vysvětlí pojmy spotřeba, trh,
její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako
výroba a jejich vzájemné působení
součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace
4) Vysvětlí působení nabídky a poptávky na cenu a
na hodnotu peněz
její změny
5) Na příkladech vysvětlí tvorbu ceny jako součtu
nákladů, zisku a DPH
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 1) Uvede hlavní příjmy státu
příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své 2) Uvede příklady státních výdajů
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které 3) Vysvětlí pojem schodkový, vyrovnaný rozpočet,
ze státního rozpočtu získávají občané
vysvětlí negativa a pozitiva
4) Uvede příklady úsporných opatření vzhledem ke
státnímu rozpočtu
5) Rozliší daně přímé a nepřímé
6) Uvede příklady dávek, které mohou získat
občané státu
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
1) Uvede nejčastější formy podnikání
obchodu a služeb, uvede příklady jejich
2) Uvede jejich příklady (obchod, výroba, služby)
součinnosti
3) Z nabídky vybere popis úlohy výroby, obchodu a
služeb v hospodářství
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
1) Z nabídky vybere příklady výhod z EU

Učivo
banky a jejich služby - aktivní a pasivní operace,
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání prostředků

principy tržního hospodářství – nabídka,
poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata
fungování trhu; nejčastější právní formy
podnikání

hospodaření – rozpočet státu, typy rozpočtu a
jejich odlišnosti; význam daní

principy tržního hospodářství –nejčastější právní
formy podnikání výroba, obchod, služby – jejich
funkce a návaznost
evropská integrace – podstata, význam, výhody;

321

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Občanská výchova
každodenní život občanů, uvede příklady práv
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich
uplatňování

10. ročník

2) Z nabídky vybere příklady povinností/omezení,
vyplývající z členství v EU
3) Na příkladech popíše vybraná práva občanů ČR v
rámci EU
4) Vyhledá příklady pomoci EU členským
státům/sankce
VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 1) Uvede vybrané mezinárodní organizace a popíše
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,
jejich činnost
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 2) Vyhledá příklady jejich působení
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 3) Uvede příklady činnosti mezinárodních
obrany státu a účasti v zahraničních misích
organizací, kterých se účastní i ČR
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů
1) Uvede příklady projevů globalizace
globalizace, porovná jejich klady a zápory
2) Porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro
život lidstva
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
1) Z nabídky vybere příklady globálních problémů
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
lidstva
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro 2) Přiřadí k nim možné příčiny a následky pro
život lidstva
lidstvo
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady možných
projevů a způsobů řešení globálních problémů na
lokální úrovni – v obci, regionu
1) Pokusí se vyhledat projevy globálních problémů
ve svém okolí
2) Popíše souvislost mezi globálními a lokálními
problémy
VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního
1) Vyhledá a uvede příklady terorismu

Evropská unie a ČR

mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická
a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (Rada
Evropy, NATO, OSN aj.)
globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení

globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení

globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení
globalizace – projevy, klady a zápory; významné
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terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům
jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru

2) Popíše vliv na svět
globální problémy včetně válek a terorismu,
3) Z nabídky vybere příklady protiteroristických
možnosti jejich řešení
opatření
4) Zaujme vlastní postoj k těmto problémům
5) Vysvětlí a uvede příklady využití ozbrojených sil
v nevojenských krizových situacích
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Volební systémy a demokratické volby
Politika - parlamentní, komunální, krajské volby
Obec jako základní jednotka samosprávy státu
Společenské organizace a hnutí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Občan jako odpovědný člen společnosti - jeho práva a povinnosti, schopnosti je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy
Listina základních práv a svobod - povinnosti a práva občana
Základní hodnoty a principy demokratického politického systému - právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost
Principy soužití s minoritami - vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratická atmosféra a vztahy ve škole
Formy participace žáků na životě místní komunity
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie
Principy demokracie
Základní kategorie fungování demokracie - spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka
význam ústavy jako základního zákona země
Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Instituce Evropské unie a jejich fungování
Čtyři svobody a jejich dopad na život jedince - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu
Co Evropu spojuje a co ji rozděluje
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5.11 Fyzika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

0

0

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

4

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Fyzika
Člověk a příroda
Škola považuje předmět Fyzika za významný nástroj poznávání světa, především jeho přírodních
zákonitostí. Ve výuce se žáci učí systematicky pozorovat a pozorování popisovat. Učí se používat fyzikální
terminologii. Vždy vycházíme ze zkušeností žáků a necháváme je fyziku objevovat. Na základě
jednoduchých pokusů a pozorovaní žáci sami docházejí ke správným závěrům. Nevadí, jestliže názor žáka
není z počátku naprosto přesný nebo úplný, důležité je nechat žáky o každém pozorování mluvit. Postupně
se žáci učí své názory přesněji formulovat. Cílem je probudit zájem o přírodní jevy, zákonitosti a technické
vynálezy.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Fyzika popisuje a zkoumá oblast neživé přírody s jejími zákonitostmi a principy současných
předmětu (specifické informace o předmětu technologií. Vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika
důležité pro jeho realizaci)
vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Ve výuce se postupně střídají a částečně prolínají tematické okruhy
Látky a tělesa, Pohyb těles, síly, Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, Vesmír, Energie, Jaderná energie,
Elektromagnetické a světelné děje, Zvukové děje.
Cílem je pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy a vědomí možných ohrožení plynoucích z
přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Důležité je zodpovídání otázek o průběhu
a příčinách různých přírodních procesů, které mají i vliv na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a
majetku.
Fyzika je zařazena na II. stupni v rozsahu jedné hodiny týdně v každém ročníku. Fyzika navazuje na znalosti
a dovednosti získané na I. stupni v předmětech Český jazyk a Přírodověda a využívá znalosti a dovednosti z
předmětu Matematika. Spolupracuje s předměty Přírodopis, Pracovní činnosti a Chemie.
Výuka Fyziky probíhá v odborné učebně přírodovědných předmětů nebo v učebně nebo v učebně
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Název předmětu

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Fyzika
s dataprojektorem, popřípadě v počítačové učebně nebo venku (včetně exkurze nebo výukového programu
např. ve hvězdárně, v muzeu).
Vyučované skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků v rámci platných předpisů.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podíleti žáci.





Fyzika

Matematika
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a jevy zaznamenáváme vhodným způsobem
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Maximálně využíváme názorné pomůcky – trojrozměrné předměty z fyzikální sbírky, reálné předměty, filmy
kompetence žáků
z oblasti fyziky, obrázky, schémata
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Společně vytváříme a následně ověřujeme hypotézy
Často zařazujeme praktické činnosti – objevování souvislostí vlastními silami, experimentování, měření
Vytváříme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci
Kompetence k řešení problémů:
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a jevy zaznamenáváme vhodným způsobem
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Společně vytváříme a následně ověřujeme hypotézy
Často zařazujeme praktické činnosti – objevování souvislostí vlastními silami, experimentování, měření
Kompetence komunikativní:
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a jevy zaznamenáváme vhodným způsobem
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Společně vytváříme a následně ověřujeme hypotézy
Často zařazujeme praktické činnosti – objevování souvislostí vlastními silami, experimentování, měření
Vytváříme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci
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Název předmětu

Fyzika
Kompetence sociální a personální:
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Často zařazujeme praktické činnosti – objevování souvislostí vlastními silami, experimentování, měření
Vytváříme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci
Kompetence občanské:
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Vytváříme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci
Kompetence pracovní:
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a jevy zaznamenáváme vhodným způsobem
Maximálně využíváme názorné pomůcky – trojrozměrné předměty z fyzikální sbírky, reálné předměty,
filmy z oblasti fyziky, obrázky, schémata
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Společně vytváříme a následně ověřujeme hypotézy
Často zařazujeme praktické činnosti – objevování souvislostí vlastními silami, experimentování, měření
Vytváříme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Tematické celky se v ročnících probírají následovně:
6. ročník
Látky a tělesa
Pohyb těles, síly
7. ročník
Pohyb těles, síly
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Vesmír
8. ročník
Energie
Jaderná energie
Elektromagnetické a světelné děje
9. ročník
Elektromagnetické a světelné děje
Energie (tepelné děje)
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Fyzika
Zvukové děje

Způsob hodnocení žáků

ZPŮSOBY HODNOCENÍ
 Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
 Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
KRITÉRIA HODNOCENÍ
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
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Fyzika
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo aneprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
Fyzika

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 1) definuje fyzikální veličiny jako vlastnosti látek,
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a které se dají změřit
tělesa
2) uvede značku a základní jednotku délky, převádí
na větší a menší jednotku
3) přesně změří délku a zapíše výsledek včetně
přesnosti měření
4) uvede značku a základní jednotku objemu,
převádí na jiné jednotky objemu
5) přesně změří objem a správně zapíše výsledek
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem
svého měření
tělesa při dané změně jeho teploty

Učivo
Fyzikální veličiny Měření délky jednotky, měřidla,
přesnost měření Měření objemu kapalného i
pevného tělesa jednotky, měřidla, přesnost
měření Měření hmotnosti kapalného i pevného
tělesa jednotky, měřidla Měření hustoty
jednotky, měřidla, přesnost měření Měření času
jednotky, měřidla, přesnost měření Měření
teploty kapalného tělesa jednotky, měřidla
Změna objemu tělesa se změnou teploty, změna
teploty v závislosti na čase – graf Změna objemu
328

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Fyzika

7. ročník

6) uvede značku a základní jednotku hmotnosti,
převádí na jiné jednotky hmotnosti
7) přesně změří hmotnost a správně zapíše
výsledek svého měření
8) uvede značku a základní jednotku času, převádí
na jiné jednotky času, užívá různá měřidla a
správně zapisuje výsledek měření
9) uvede značku a jednotku teploty, měří teplotu
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů
1) rozliší pojmy látka a těleso
dokazujících, že se částice látek neustále pohybují 2) vyjmenuje vlastnosti pevných, kapalných a
a vzájemně na sebe působí
plynných látek
3) popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných
látek
4) popíše stavbu atomu
5) vysvětlí rozdíl mezi pevnou, kapalnou a plynnou
látkou z hlediska částicového složení
6) uvede příklady jevů, které dokazují neustálý
pohyb částic a jejich vzájemné působení
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem
1) vysvětlí objemovou a délkovou roztažnost látek
tělesa při dané změně jeho teploty
2) vyjádří princip činnosti a použití různých
teploměrů
3) narýsuje graf závislosti teploty na čase
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi
1) uvede značku a jednotky hustoty, převádí na
hustotou, hmotností a objemem při řešení
větší a menší jednotky
praktických problémů
2) využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických
problémů
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 1) rozliší druhy sil působících na těleso
vzhledem k jinému tělesu
2) uvede značku a jednotku síly
3) změří velikost působící síly
F-9-2-03 změří velikost působící síly

tělesa se změnou teploty, změna teploty v
závislosti na čase - graf

Druhy látek Vlastnosti látek Částicové složení
látek

Změna objemu tělesa se změnou teploty, změna
teploty v závislosti na čase – graf Změna objemu
tělesa se změnou teploty, změna teploty v
závislosti na čase - graf
Měření hustoty - jednotky, měřidla, přesnost
měření Výpočty hustoty

Síla Měření síly
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Fyzika

7. ročník

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci
druhy sil působících na těleso, jejich velikosti,
směry a výslednici

1) rozliší druhy sil působících na těleso
Znázornění síly Skládání sil stejného a opačného
2) uvede a narýsuje příklady jednoduchého
směru Gravitační síla a hmotnost Tření
silového působení
3) určí graficky i výpočtem výslednici sil stejného či
opačného směru
4) popíše gravitační sílu
5) užívá vztah mezi hmotností tělesa a tíhou tělesa
6) definuje a změří třecí sílu, analyzuje její užití v
praxi
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro
1) vysvětlí na příkladech z běžného života znění
Newtonovy pohybové zákony
objasňování či předvídání změn pohybu těles při Newtonových pohybových zákonů
působení stálé výsledné síly v jednoduchých
situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích
1) samostatně řeší fyzikální úlohy
Zajímavé fyzikální úlohy
síly při řešení praktických problémů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce podle daného postupu, respektování pravidel.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích – vysvětlování ostatním
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se - při realizaci společných projektů s fyzikálním
obsahem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Energie - energie a život, využívání energie, možnostia způsoby šetření
Přírodní zdroje - zdroje surovinové a aenergetické, jejich vyčerpatelnost, principy hospodaření s přírodními zdroji
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Doprava a životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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7. ročník

Náš životní styl - spotřeba energie
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení
1) popíše těžiště jako působiště gravitační síly a na Těžiště tělesa Rovnováha sil Deformační účinky
problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a
jednoduchých příkladech z praxe určí jeho polohu síly Tlak a tlaková síla
časem u rovnoměrného pohybu těles
a vysvětlí stabilitu tělesa
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 2) odvodí vztah mezi tlakem, tlakovou silou a
plochou
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 1) charakterizuje pohyb tělesa jako změnu polohy Pohybové účinky síly Klid a pohyb tělesa
vzhledem k jinému tělesu
vzhledem k jinému tělesu
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
2) rozhodne, zda těleso je v daném případě v klidu
nebo je v pohybu
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení
1) uvede značku dráhy, rychlosti a času, jejich
Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu
problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a
jednotky a převody
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu
časem u rovnoměrného pohybu těles
2) užívá vztahy mezi dráhou, časem a rychlostí při
řešení jednoduchých příkladů z praxe
3) čte a zhotovuje grafické závislosti
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích
1) odvodí podmínku rovnováhy na páce a kladce a Otáčivé účinky síly - páka, kladka
síly při řešení praktických problémů
s porozuměním ji použije při řešení úkolů z praxe
2) aplikuje poznatky při řešení praktických úloh a
problémů
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8. ročník

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 1) určí hustotu pevného i kapalného tělesa různými Pascalův zákon
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
způsoby
Hydraulická zařízení
praktických problémů
2) naměřené hodnoty používá při řešení
Atmosférický tlak, jeho změny a měření
praktických příkladů
3) rozliší mezi tlakem v kapalině vyvolaným vnější
silou a hydrostatickým tlakem
4) popíše princip činnosti hydraulických zařízení
5) vysvětlí existenci atmosférického tlaku
6) uvede jeho jednotky, rozliší přístroje na měření
atmosférického tlaku
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na
1) objasní na příkladech podstatu Archimédova
Archimédův zákon
těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
zákona
Plování různých těles
2) popíše chování tělesa v tekutině porovnáním
gravitační sily a vztlakové síly
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 1) popíše pohyb planet a měsíců ve sluneční
Sluneční soustava Hvězdy
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a soustavě
měsíců planet kolem planet
2) charakterizuje hvězdu jako těleso, které je
zdrojem světla
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě
1) porovná vlastnosti hvězd a planet
Orientace na obloze Astronomická technika
jejich vlastností
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Doprava a životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Náš životní styl - spotřeba energie
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Energie - energie a život, využívání energie, možnostia způsoby šetření
Přírodní zdroje - zdroje surovinové a aenergetické, jejich vyčerpatelnost, principy hospodaření s přírodními zdroji
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

332

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Fyzika

8. ročník

komunikace v různých situacích – vysvětlování ostatním
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se - při realizaci společných projektů s fyzikálním
obsahem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce podle daného postupu, respektování pravidel.
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi
výkonem, vykonanou prací a časem

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie a jejich
přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) určí v jednoduchých případech práci vykonanou
silou
2) určí změnu energie tělesa
1) popíše výkon jako práci vykonanou za jednotku
času
2) využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
1) uvede, na čem a jak závisí velikost polohové a
pohybové energie tělesa
2) vysvětlí na příkladech, jak se přeměňuje
polohová energie na pohybovou energii a naopak
3) řeší samostatně jednoduché úlohy
1) uvede druhy radioaktivního záření

Učivo
Práce

Výkon Účinnost

Pohybová energie tělesa Polohová energie tělesa
Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie
tělesa

Radioaktivita Jaderné záření Jaderné reakce
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9. ročník

různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

2) popíše podle obrázku hlavní části jaderného
reaktoru a popíše jejich účel
3) porovná výhody a nevýhody využívání jaderných
elektráren jako energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí
1) používá pojem elektrický náboj
2) charakterizuje elektrické pole
3) zapíše schematické značky některých prvků
elektrických obvodů
4) samostatně provádí zapojení jednoduchých
obvodů podle schématu
5) zná účinky elektrického proudu na lidský
organismus
6) bezpečně se chová při práci s elektrickými
přístroji a zařízeními
1) rozliší a změří elektrický proud a elektrické
napětí
2) používá vztah pro výpočet elektrické práce,
výkonu a energie při řešení úloh
1) rozliší elektrický vodič a izolant
2) popíše vlastnosti vodiče a izolantu
3) uvede příklady vodiče a izolantu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje správně schéma
reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od
střídavého a změří elektrický proud a napětí

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu
při řešení praktických problémů
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu

Jaderný reaktor Ochrana před zářením

Elektrický náboj, elektroskop Elektrické pole
Elektrický proud Elektrické napětí Různá
elektrická zapojení Tepelné účinky elektrického
proudu
Elektrická práce, výkon, energie

Vodivost různých látek

Vodivost různých látek

1) objasní podstatu Ohmova zákona
Ohmův zákon, elektrický odpor Rezistor, reostat
2) řeší fyzikální úlohy a praktické problémy
3) vysvětlí funkci reostatu
4) rozliší rozdíl mezi rezistorem a reostatem
1) popíše polovodiče
Polovodiče Dioda
2) zapojí správně polovodičovou diodu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

334

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Fyzika

9. ročník

Doprava a životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Náš životní styl - spotřeba energie
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Energie - energie a život, využívání energie, možnostia způsoby šetření
Přírodní zdroje - zdroje surovinové a aenergetické, jejich vyčerpatelnost, principy hospodaření s přírodními zdroji
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích – vysvětlování ostatním
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se - při realizaci společných projektů s fyzikálním
obsahem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce podle daného postupu, respektování pravidel.
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

10. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 1) popíše magnety
magnetického pole na magnet a cívku s proudem 2) charakterizuje magnetické pole
a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky 3) popíše magnetické pole Země
na vznik indukovaného napětí v ní
4) uvede příklady použití magnetu v praxi
5) určí magnetické póly cívky s proudem
6) porovná vlastnosti trvalého magnetu a

Učivo
Magnetické pole trvalého magnetu Magnetické
pole Země Elektromagnet Elektromagnetická
indukce
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F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření
světla ve stejnorodém optickém prostředí a
zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve
dvou různých prostředích, zda se světlo bude
lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo
přijaté či odevzdané tělesem

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo
přijaté či odevzdané tělesem

10. ročník
elektromagnetu
7) popíše princip elektromagnetické indukce
1) popíše střídavý proud, rozliší stejnosměrný a
střídavý proud
2) popíše činnost elektromotoru
3) vysvětlí význam transformátoru
4) vysvětlí přenos elektrické energie
5) objasní význam některých značek a údajů na
štítku elektrických spotřebičů
6) uvede bezpečnostní pravidla pro práci s
elektrickým proudem
1) uvede příklady zdrojů světla
2) popíše vlastnosti světla
3) využívá poznatky o šíření světla při řešení
problémů a úloh
4) vysvětlí zákon odrazu, rozliší druhy zrcadel a
jejich užití
5) popíše princip zobrazení zrcadly
1) vysvětlí zákon lomu, rozliší druhy čoček a jejich
užití
2) popíše průchod světla čočkami
3) popíše rozložení bílého světla na barevné složky
4) popíše princip činnosti a užití některých
optických přístrojů
1) popíše vnitřní energii tělesa jako součet
polohové a pohybové energie částic látky
2) definuje teplo jako energii, která při tepelné
výměně přechází z teplejšího tělesa na chladnější
3) popíše vzájemnou závislost jednotlivých veličin
1) určí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem
2) samostatně řeší úlohy z praktického života

Zdroje střídavého elektrického napětí
Jednoduchý elektromotor Transformace
elektrického napětí Výroba a přenos elektrické
energie Bezpečné zacházení s elektrickým
proudem Ochrana před úrazem První pomoc při
úrazu elektrickým proudem

Zdroje světla Šíření světla Odraz světla, zrcadla

Lom světla, čočky Rozklad světla Optické
přístroje, oko

Vnitřní energie a její změna Teplo, měrná tepelná
kapacita Šíření tepla

Změny skupenství Tepelné jevy v každodenním
životě

336

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Fyzika

10. ročník

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného
prostředí pro šíření zvuku
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

3) charakterizuje základní skupenské změny
4) popíše činnost spalovacích motorů
5) vyjmenuje některé meteorologické prvky a
uvede, jakými měřidly se měří
1) popíše různé energetické zdroje
2) porovná energetické zdroje obnovitelné a
neobnovitelné
1) rozliší zdroje zvuku, druhy zvuků
2) objasní šíření zvuku v závislosti na prostředí

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Zdroje zvuku Šíření zvuku Ucho jako přijímač
zvuku

1) navrhuje možnosti snižování nadměrného hluku Zvuk a hudba

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Doprava a životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Náš životní styl - spotřeba energie
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Energie - energie a život, využívání energie, možnostia způsoby šetření
Přírodní zdroje - zdroje surovinové a aenergetické, jejich vyčerpatelnost, principy hospodaření s přírodními zdroji
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích – vysvětlování ostatním
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se - při realizaci společných projektů s fyzikálním
obsahem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce podle daného postupu, respektování pravidel.
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5.12 Chemie
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

0

0

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

4

Chemie

Člověk a příroda
Předmět Chemie poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich
zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií
a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahem předmětu je složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a
předmětu (specifické informace o předmětu lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav
důležité pro jeho realizaci)
životního prostředí a na lidské zdraví. Žáci se učí 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. Chemie je zaměřena na
praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování zásad pro bezpečnou práci s
chemikáliemi a na zjištění vlivu chemických látek na životní prostředí.
Chemie je zařazena na II. stupni v rozsahu jedna hodina týdně v každém ročníku.
Výuka Chemie probíhá v odborné učebně přírodovědných předmětů nebo v učebně nebo v učebně s
dataprojektorem, popřípadě v počítačové učebně nebo venku (včetně exkurze).
Vyučované skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků v rámci platných předpisů.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podíleti žáci.
Integrace předmětů
 Chemie
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,



Fyzika
Kompetence k učení:
 Dbáme na využitelnost získávaných poznatků a dovedností pro praktický život žáka

338

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Název předmětu
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Chemie



Připravujeme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci se společnými problémovými úkoly
pro žáky různé úrovně
 Zařazujeme jednoduché laboratorní práce jako samostatné práce podle písemných pokynů, čímž
podporujeme rozvoj čtení s porozuměním
 Průběžně monitorujeme stav životního prostředí /čistota vody, sněhu … /
 Vytváříme příležitosti pro cílené vyhledávání a třídění informací – např. práce s chemickou
tabulkou prvků, hledání praktického využití všech osvojených poznatků
Kompetence k řešení problémů:
 Dbáme na využitelnost získávaných poznatků a dovedností pro praktický život žáka
 Připravujeme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci se společnými problémovými úkoly
pro žáky různé úrovně
 Zařazujeme jednoduché laboratorní práce jako samostatné práce podle písemných pokynů, čímž
podporujeme rozvoj čtení s porozuměním
 Průběžně monitorujeme stav životního prostředí /čistota vody, sněhu … /
 Vytváříme příležitosti pro cílené vyhledávání a třídění informací – např. práce s chemickou
tabulkou prvků, hledání praktického využití všech osvojených poznatků
Kompetence komunikativní:
 Dbáme na využitelnost získávaných poznatků a dovedností pro praktický život žáka
 Zařazujeme jednoduché laboratorní práce jako samostatné práce podle písemných pokynů, čímž
podporujeme rozvoj čtení s porozuměním
 Průběžně monitorujeme stav životního prostředí /čistota vody, sněhu … /
 Vytváříme příležitosti pro cílené vyhledávání a třídění informací – např. práce s chemickou
tabulkou prvků, hledání praktického využití všech osvojených poznatků
Kompetence sociální a personální:
 Dbáme na využitelnost získávaných poznatků a dovedností pro praktický život žáka
 Připravujeme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci se společnými problémovými úkoly
pro žáky různé úrovně
Kompetence občanské:
 Průběžně monitorujeme stav životního prostředí /čistota vody, sněhu … /
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Název předmětu

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Chemie
Kompetence pracovní:
 Dbáme na využitelnost získávaných poznatků a dovedností pro praktický život žáka
 Připravujeme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci se společnými problémovými úkoly
pro žáky různé úrovně
 Zařazujeme jednoduché laboratorní práce jako samostatné práce podle písemných pokynů, čímž
podporujeme rozvoj čtení s porozuměním
 Vytváříme příležitosti pro cílené vyhledávání a třídění informací – např. práce s chemickou
tabulkou prvků, hledání praktického využití všech osvojených poznatků
Tematické celky se v ročnících probírají následovně:
6. ročník
* Pozorování, pokus a bezpečnost práce
* Směsi
7. ročník
* Pozorování, pokus a bezpečnost práce
* Částicové složení látek
* Chemické reakce
8. ročník
* Pozorování, pokus a bezpečnost práce
* Anorganické sloučeniny
9. ročník
* Organické sloučeniny
* Chemie a společnost
ZPŮSOBY HODNOCENÍ
 Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
 Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
KRITÉRIA HODNOCENÍ
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
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Chemie
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo a neprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
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7. ročník

RVP výstupy
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými
dostupnými a běžně používanými látkami a
hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím
pracovat nesmí
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti
látek
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti
látek
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti
látek
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

ŠVP výstupy
Učivo
pracuje bezpečně s vybranými chemickými látkami zásady bezpečné práce – ve školní pracovně i v
a hodnotí jejich rizikovost
běžném životě nebezpečné látky a přípravky
posoudí nebezpečnost vybraných dostupných
látek, se kterými zatím pracovat nesmí

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení

vypočítá složení roztoku
připraví prakticky roztok

CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující

vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění

vyjmenuje vlastnosti látek

vlastnosti látek

přiřadí vlastnosti látek

vlastnosti látek

určí společné a odlišné vlastnosti látek

vlastnosti látek

rozlišuje směsi a chemické látky

směsi – různorodé, stejnorodé roztoky;
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku;
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a
nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a
plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího
rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí
(usazování, filtrace, destilace, krystalizace,
sublimace)
směsi – různorodé, stejnorodé roztoky;
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku;
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a
nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a
plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího
rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí
(usazování, filtrace, destilace, krystalizace,
sublimace)
směsi – různorodé, stejnorodé roztoky;
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7. ročník

rozpouštění pevných látek

pevných látek

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení;
uvede příklady oddělování složek v praxi

navrhne postupy a prakticky provede oddělování
složek směsí o známém složení, uvede příklady z
praxe

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede
příklady jejich výskytu a použití

rozliší různé druhy vod a uvede příklady jejich
výskytu a použití

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a
vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti,
navrhne nejvhodnější preventivní opatření a
způsoby likvidace znečištění

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku;
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a
nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a
plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího
rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí
(usazování, filtrace, destilace, krystalizace,
sublimace)
směsi – různorodé, stejnorodé roztoky;
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku;
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a
nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a
plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího
rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí
(usazování, filtrace, destilace, krystalizace,
sublimace)
vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva
voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné
vody; čistota vody
vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva
voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné
vody; čistota vody

uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v
pracovním prostředí a domácnosti
navrhne nejvhodnější preventivní opatření a
způsoby likvidace znečištění
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průmysl a životní prostředí- vztah člověka k životnímu prostředí – aktuální ekologické problémy a jejich řešení
Ekologické zemědělství
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda - ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsob řešení
Ovzduší - ohrožování ovzduší, význam pro život na Zemi
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

343

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Chemie

7. ročník

Přírodní zdroje, jejich původ a využívání
Příroda a její ochrana
Máš životní styl - hospodaření s odpady (rozložitelnost)
Aktuální - lokální ekologický problém - příklad problému, jeho příčina,možnosti řešení, důsladky, hodnocení, vlastní názor
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozdíl mezi faktickým a fiktivním sdělením - chemické prostředky čistící, kosmetické
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Dovednosti pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny - při projektech z chemie
Chemie

8. ročník

RVP výstupy
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými
dostupnými a běžně používanými látkami a
hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím
pracovat nesmí

ŠVP výstupy
1) pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a
běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost;

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech

částicové složení látek – molekuly, atomy,
atomové jádro, protony, neutrony, elektronový
obal a jeho změny v chemických reakcích,
elektrony prvky – názvy, značky, vlastnosti a
použití vybraných prvků, skupiny a periody v
periodické soustavě chemických prvků;
protonové číslo chemické sloučeniny – chemická
vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a
organických sloučenin
1) rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny částicové složení látek – molekuly, atomy,
a pojmy užívá ve správných souvislostech
atomové jádro, protony, neutrony, elektronový
obal a jeho změny v chemických reakcích,

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných
souvislostech

Učivo
zásady bezpečné práce – ve školní pracovně
(laboratoři) i v běžném životě nebezpečné látky a
přípravky – R-věty, S-věty, varovné značky a jejich
význam

2) posoudí nebezpečnost vybraných dostupných
látek, se kterými zatím pracovat nesmí
1) používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech
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CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a
nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty
chemických reakcí, uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí, provede jejich
klasifikaci a zhodnotí jejich využívání

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím
zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost
výchozí látky nebo produktu

8. ročník
elektrony prvky – názvy, značky, vlastnosti a
použití vybraných prvků, skupiny a periody v
periodické soustavě chemických prvků;
protonové číslo chemické sloučeniny – chemická
vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a
organických sloučenin
1) orientuje se v periodické soustavě chemických částicové složení látek – molekuly, atomy,
prvků
atomové jádro, protony, neutrony, elektronový
2) rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na
obal a jeho změny v chemických reakcích,
jejich možné vlastnosti
elektrony prvky – názvy, značky, vlastnosti a
použití vybraných prvků, skupiny a periody v
periodické soustavě chemických prvků;
protonové číslo chemické sloučeniny – chemická
vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a
organických sloučenin
1) rozliší výchozí látky a produkty chemických
chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
reakcí
chemické rovnice, látkové množství, molární
2) uvede příklady prakticky důležitých chemických hmotnost klasifikace chemických reakcí –
reakcí
slučování, neutralizace, reakce exotermní a
3) provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
endotermní faktory ovlivňující rychlost
využívání
chemických reakcí – teplota, plošný obsah
povrchu výchozích látek, katalýza chemie a
elektřina – výroba elektrického proudu
chemickou cestou
1) přečte chemické rovnice a s užitím zákona
chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
zachování hmotnost
chemické rovnice, látkové množství, molární
2) vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu hmotnost klasifikace chemických reakcí –
slučování, neutralizace, reakce exotermní a
endotermní faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí – teplota, plošný obsah
povrchu výchozích látek, katalýza chemie a
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CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech
ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a
při předcházení jejich nebezpečnému průběhu

8. ročník

1) aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu

elektřina – výroba elektrického proudu
chemickou cestou
chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice, látkové množství, molární
hmotnost klasifikace chemických reakcí –
slučování, neutralizace, reakce exotermní a
endotermní faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí – teplota, plošný obsah
povrchu výchozích látek, katalýza chemie a
elektřina – výroba elektrického proudu
chemickou cestou

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průmysl a životní prostředí- vztah člověka k životnímu prostředí – aktuální ekologické problémy a jejich řešení
Ekologické zemědělství
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodní zdroje, jejich původ a využívání
Příroda a její ochrana
Máš životní styl - hospodaření s odpady (rozložitelnost)
Aktuální - lokální ekologický problém - příklad problému, jeho příčina,možnosti řešení, důsladky, hodnocení, vlastní názor
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda - ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsob řešení
Ovzduší - ohrožování ovzduší, význam pro život na Zemi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozdíl mezi faktickým a fiktivním sdělením - chemické prostředky čistící, kosmetické
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Dovednosti pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny - při projektech z chemie
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RVP výstupy
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti
látek
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými
dostupnými a běžně používanými látkami a
hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím
pracovat nesmí
CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek

9. ročník
ŠVP výstupy
1) určí společné a rozdílné vlastnosti látek

Učivo
vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a
stav látek mimořádné události – havárie
chemických provozů, úniky nebezpečných

1) objasní nejefektivnější jednání v modelových
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek

vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a
stav látek mimořádné události – havárie
chemických provozů, úniky nebezpečných
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 1) porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
prakticky významných oxidů kyseliny a hydroxidy
solí a posoudí vliv významných zástupců těchto
2) posoudí vliv významných zástupců těchto látek – kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce,
látek na životní prostředí
na životní prostředí
názvy a použití vybraných prakticky významných
kyselin a hydroxidů soli kyslíkaté a nekyslíkaté –
vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo,
názvosloví, vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných halogenidů
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede
1) vysvětlí vznik kyselých dešťů
oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných
jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, 2) uvede jejich vliv na životní prostředí
prakticky významných oxidů kyseliny a hydroxidy
kterými jim lze předcházet
3) uvede opatření, kterými jim lze předcházet
– kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce,
názvy a použití vybraných prakticky významných
kyselin a hydroxidů soli kyslíkaté a nekyslíkaté –
vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo,
názvosloví, vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných halogenidů
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří
1) orientuje se na stupnici Ph
oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných
reakci roztoku univerzálním indikátorovým
2) změří reakci roztoku univerzálním
prakticky významných oxidů kyseliny a hydroxidy
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papírkem a uvede příklady uplatňování
neutralizace v praxi

9. ročník
indikátorovým papírkem
3) uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

– kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce,
názvy a použití vybraných prakticky významných
kyselin a hydroxidů soli kyslíkaté a nekyslíkaté –
vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo,
názvosloví, vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných halogenidů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průmysl a životní prostředí- vztah člověka k životnímu prostředí – aktuální ekologické problémy a jejich řešení
Ekologické zemědělství
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodní zdroje, jejich původ a využívání
Příroda a její ochrana
Máš životní styl - hospodaření s odpady (rozložitelnost)
Aktuální - lokální ekologický problém - příklad problému, jeho příčina,možnosti řešení, důsladky, hodnocení, vlastní názor
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda - ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsob řešení
Ovzduší - ohrožování ovzduší, význam pro život na Zemi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozdíl mezi faktickým a fiktivním sdělením - chemické prostředky čistící, kosmetické
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Dovednosti pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny - při projektech z chemie
Chemie

10. ročník

RVP výstupy
ŠVP výstupy
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 1) rozliší nejjednodušší uhlovodíky
jejich zdroje, vlastnosti a použití
2) uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití

Učivo
uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a
aromatických uhlovodíků paliva – ropa, uhlí,
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10. ročník

zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva deriváty
uhlovodíků – příklady v praxi významných
alkoholů a karboxylových kyselin přírodní látky –
zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů v lidském těle
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
1) zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných
uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede
paliv jako zdrojů energie
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a
příklady produktů průmyslového zpracování ropy 2) uvede příklady produktů průmyslového
aromatických uhlovodíků paliva – ropa, uhlí,
zpracování ropy
zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva deriváty
uhlovodíků – příklady v praxi významných
alkoholů a karboxylových kyselin přírodní látky –
zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů v lidském těle
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků,
1) rozliší vybrané deriváty uhlovodíků
uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,
uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
2) uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a
aromatických uhlovodíků paliva – ropa, uhlí,
zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva deriváty
uhlovodíků – příklady v praxi významných
alkoholů a karboxylových kyselin přírodní látky –
zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů v lidském těle
CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
1) orientuje se ve výchozích látkách a produktech uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,
produktech fotosyntézy a koncových produktů
fotosyntézy a koncových produktů biochemického uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a
biochemického zpracování, především bílkovin, zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů.
aromatických uhlovodíků paliva – ropa, uhlí,
tuků, sacharidů.
zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva deriváty
uhlovodíků – příklady v praxi významných
alkoholů a karboxylových kyselin přírodní látky –
zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů v lidském těle
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 1) určí podmínky postačující pro aktivní
uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,
fotosyntézu
fotosyntézu
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a
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aromatických uhlovodíků paliva – ropa, uhlí,
zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva deriváty
uhlovodíků – příklady v praxi významných
alkoholů a karboxylových kyselin přírodní látky –
zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů v lidském těle
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
1) uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,
sacharidů a vitaminů
vitaminů
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a
aromatických uhlovodíků paliva – ropa, uhlí,
zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva deriváty
uhlovodíků – příklady v praxi významných
alkoholů a karboxylových kyselin přírodní látky –
zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů v lidském těle
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a
1) zhodnotí využívání prvotních a druhotných
chemický průmysl v ČR –výrobky, rizika v
druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na
souvislosti s životním prostředím, recyklace
rozvoje na Zemi
Zemi
surovin, koroze průmyslová hnojiva tepelně
zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra,
keramika plasty a syntetická vlákna –vlastnosti,
použití, likvidace detergenty, pesticidy a
insekticidy hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
léčiva a návykové látky
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení
1) aplikuje znalosti o principech hašení požárů na chemický průmysl v ČR –výrobky, rizika v
požárů na řešení modelových situací z praxe
řešení modelových situací z praxe
souvislosti s životním prostředím, recyklace
surovin, koroze průmyslová hnojiva tepelně
zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra,
keramika plasty a syntetická vlákna –vlastnosti,
použití, likvidace detergenty, pesticidy a
insekticidy hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
léčiva a návykové látky
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání
1) orientuje se v přípravě a využívání různých látek chemický průmysl v ČR –výrobky, rizika v

350

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Chemie

10. ročník

různých látek v praxi a jejich vlivech na životní
prostředí a zdraví člověka

v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví souvislosti s životním prostředím, recyklace
člověka
surovin, koroze průmyslová hnojiva tepelně
zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra,
keramika plasty a syntetická vlákna –vlastnosti,
použití, likvidace detergenty, pesticidy a
insekticidy hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
léčiva a návykové látky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průmysl a životní prostředí- vztah člověka k životnímu prostředí – aktuální ekologické problémy a jejich řešení
Ekologické zemědělství
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodní zdroje, jejich původ a využívání
Příroda a její ochrana
Máš životní styl - hospodaření s odpady (rozložitelnost)
Aktuální - lokální ekologický problém - příklad problému, jeho příčina,možnosti řešení, důsladky, hodnocení, vlastní názor
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda - ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsob řešení
Ovzduší - ohrožování ovzduší, význam pro život na Zemi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozdíl mezi faktickým a fiktivním sdělením - chemické prostředky čistící, kosmetické
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Dovednosti pro kooperaci - jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny - při projektech z chemie
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5.13 Přírodopis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

0

0

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

8

Přírodopis

Člověk a příroda
Předmět poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich
zákonitostem. Žáci mají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny,
působí na sebe a ovlivňují se. Na aktivním poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní
rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních
procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Přírodopis popisuje systém živé a neživé přírody včetně člověka a cílem výuky předmětu je poznat
předmětu (specifické informace o předmětu vzájemné propojení těchto systémů a jejich ovlivnitelnost. Žák si osvojuje kompetence, které ho povedou k
důležité pro jeho realizaci)
aktivní ochraně živé i neživé přírody včetně vlastního zdraví na základě poznání a pochopení celého
systému. Přírodopis přináší komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou
součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka.
Přírodopis je zařazen na II. stupni v rozsahu dvě hodiny týdně v každém ročníku.
Výuka Přírodopisu probíhá v odborné učebně přírodovědných předmětů nebo v kmenové učebně , na
školní zahradě popřípadě kdekoliv jinde, kde je to pro aktivizaci žáků při výuce přínosné (v ZOO, ve
středisku ekologické výchovy …).
Vyučované skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků v rámci platných předpisů.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podíleti žáci.
Integrace předmětů
 Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Kompetence k učení:
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a pozorování zaznamenáváme způsobem přiměřeným žákům
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Přírodopis
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
kompetence žáků
chování v krizových situacích
Společně tvoříme paměťové a asociační mapy k probíraným okruhům učiva
Vytváříme příležitosti pro smysluplnou párovou nebo skupinovou práci
Pravidelně pracujeme s s encyklopediemi, atlasy, herbáři a nahrávkami, při čemž vyhledáváme, třídíme a
zařazujeme informace
Kompetence k řešení problémů:
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a pozorování zaznamenáváme způsobem přiměřeným žákům
Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
chování v krizových situacích
Kompetence komunikativní:
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a pozorování zaznamenáváme způsobem přiměřeným žákům
Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
chování v krizových situacích
Společně tvoříme paměťové a asociační mapy k probíraným okruhům učiva
Vytváříme příležitosti pro smysluplnou párovou nebo skupinovou práci
Pravidelně pracujeme s s encyklopediemi, atlasy, herbáři a nahrávkami, při čemž vyhledáváme, třídíme a
zařazujeme informace
Kompetence sociální a personální:
Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
chování v krizových situacích
Pravidelně pracujeme s s encyklopediemi, atlasy, herbáři a nahrávkami, při čemž vyhledáváme, třídíme a
zařazujeme informace
Kompetence občanské:
Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
chování v krizových situacích
Kompetence pracovní:
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a pozorování zaznamenáváme způsobem přiměřeným žákům
Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
chování v krizových situacích
Společně tvoříme paměťové a asociační mapy k probíraným okruhům učiva
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Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Přírodopis
Vytváříme příležitosti pro smysluplnou párovou nebo skupinovou práci
Pravidelně pracujeme s s encyklopediemi, atlasy, herbáři a nahrávkami, při čemž vyhledáváme, třídíme a
zařazujeme informace
Tematické celky se v ročnících probírají následovně:
6. ročník
* Obecná biologie a genetika
* Biologie hub
* Biologie rostlin
* Praktické poznávání přírody
7. ročník
* Biologie živočichů
* Praktické poznávání přírody
8. ročník
* Biologie člověka
* Praktické poznávání přírody
9. ročník
* Neživá příroda
* Základy ekologie
* Praktické poznávání přírody
ZPŮSOBY HODNOCENÍ
 Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
 Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
KRITÉRIA HODNOCENÍ
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je

354

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Název předmětu

Přírodopis
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo a neprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
Přírodopis

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník



Kompetence k učení
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Přírodopis

7. ročník







RVP výstupy
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky
života, orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou
rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci
základních organel

1) popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních
organel

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů

1) rozpozná, porovná a objasní funkci základních
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů

Učivo
vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
vývin, reakce na podněty; názory na vznik života
základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně,
orgány, orgánové soustavy, organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné význam a zásady
třídění organismů dědičnost a proměnlivost
organismů – podstata dědičnosti a přenos
dědičných informací, gen, křížení viry a bakterie –
výskyt, význam a praktické využití
vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
vývin, reakce na podněty; názory na vznik života
základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně,
orgány, orgánové soustavy, organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné význam a zásady
třídění organismů dědičnost a proměnlivost
organismů – podstata dědičnosti a přenos
dědičných informací, gen, křížení viry a bakterie –
výskyt, význam a praktické využití
vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
vývin, reakce na podněty; názory na vznik života
základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně,
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P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho význam z
hlediska dědičnosti

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

7. ročník
orgány, orgánové soustavy, organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné význam a zásady
třídění organismů dědičnost a proměnlivost
organismů – podstata dědičnosti a přenos
dědičných informací, gen, křížení viry a bakterie –
výskyt, význam a praktické využití
1) třídí organismy a zařadí vybrané organismy do vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho
říší a nižších taxonomických jednotek
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
vývin, reakce na podněty; názory na vznik života
základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně,
orgány, orgánové soustavy, organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné význam a zásady
třídění organismů dědičnost a proměnlivost
organismů – podstata dědičnosti a přenos
dědičných informací, gen, křížení viry a bakterie –
výskyt, význam a praktické využití
1) vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
vývin, reakce na podněty; názory na vznik života
základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně,
orgány, orgánové soustavy, organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné význam a zásady
třídění organismů dědičnost a proměnlivost
organismů – podstata dědičnosti a přenos
dědičných informací, gen, křížení viry a bakterie –
výskyt, význam a praktické využití
1) rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby bez plodnic – základní charakteristika,
houby s plodnicemi a
pozitivní a negativní vliv na člověka a živé
2) porovná je podle charakteristických znaků
organismy houby s plodnicemi – stavba, výskyt,
význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc
při otravě houbami lišejníky – stavba, symbióza,
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7. ročník

výskyt a význam
P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a
1) vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
houby bez plodnic – základní charakteristika,
jejich význam v ekosystémech a místo v
význam v ekosystémech a místo v potravních
pozitivní a negativní vliv na člověka a živé
potravních řetězcích
řetězcích
organismy houby s plodnicemi – stavba, výskyt,
význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc
při otravě houbami lišejníky – stavba, symbióza,
výskyt a význam
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 1) objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků houby bez plodnic – základní charakteristika,
lišejníků
pozitivní a negativní vliv na člověka a živé
organismy houby s plodnicemi – stavba, výskyt,
význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc
při otravě houbami lišejníky – stavba, symbióza,
výskyt a význam
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování
1) odvodí na základě pozorování uspořádání
anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam
uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen,
až k jednotlivým orgánům
jednotlivým orgánům
stonek, list, květ, semeno, plod) fyziologie rostlin
– základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování systém rostlin – poznávání a
zařazování daných zástupců běžných druhů řas,
mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky,
kapradiny), nahosemenných a krytosemenných
rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich
vývoj a využití hospodářsky významných zástupců
význam rostlin a jejich ochrana
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu
1) porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam
jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady
orgánů a
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen,
jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
2) uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v stonek, list, květ, semeno, plod) fyziologie rostlin
rostlině jako celku
– základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování systém rostlin – poznávání a
zařazování daných zástupců běžných druhů řas,
mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky,
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P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při
pěstování rostlin

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí
klíčů a atlasů

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin
podmínkám prostředí

7. ročník
kapradiny), nahosemenných a krytosemenných
rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich
vývoj a využití hospodářsky významných zástupců
význam rostlin a jejich ochrana
1) vysvětlí princip základních rostlinných
anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen,
rostlin
stonek, list, květ, semeno, plod) fyziologie rostlin
– základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování systém rostlin – poznávání a
zařazování daných zástupců běžných druhů řas,
mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky,
kapradiny), nahosemenných a krytosemenných
rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich
vývoj a využití hospodářsky významných zástupců
význam rostlin a jejich ochrana
1) rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam
2) určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen,
atlasů
stonek, list, květ, semeno, plod) fyziologie rostlin
– základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování systém rostlin – poznávání a
zařazování daných zástupců běžných druhů řas,
mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky,
kapradiny), nahosemenných a krytosemenných
rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich
vývoj a využití hospodářsky významných zástupců
význam rostlin a jejich ochrana
1) odvodí na základě pozorování přírody závislost a anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam
přizpůsobení některých rostlin podmínkám
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen,
prostředí
stonek, list, květ, semeno, plod) fyziologie rostlin
– základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování systém rostlin – poznávání a
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7. ročník

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání
přírody

1) aplikuje praktické metody poznávání přírody

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a neživé
přírody
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém
životě a příklady vlivu prostředí na utváření
organismů

1) dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání živé a neživé přírody

zařazování daných zástupců běžných druhů řas,
mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky,
kapradiny), nahosemenných a krytosemenných
rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich
vývoj a využití hospodářsky významných zástupců
význam rostlin a jejich ochrana
praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem významní biologové a jejich
objevy
praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem významní biologové a jejich
objevy
dědičnost - příklady, Mohelenská hadcová step

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a
příklady vlivu prostředí na utváření organismů - viz
přizpůsobené organismů na Mohelenské hadcové
stepi
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
uvede na příkladech z běžného života význam virů význam virů a baktérií
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
a bakterií v přírodě i pro člověka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Porozumění souvislostem v biosféře, uvědomování si podmínek života.
Modelové příklady jednání vůči přírodě ve smyslu ochrany přírody.
Zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství.
Vlivy průmyslu na prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Les - les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam lesa
Pole - význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích a jejich kolí
Vodní zdroje - důležitost pro krajinnou ekologii
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7. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 1) porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
orgánů

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je
do hlavních taxonomických skupin

Učivo
stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí
těla – živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové
soustavy, organismy jednobuněčné a
mnohobuněčné, rozmnožování vývoj, vývin a
systém živočichů – významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů – prvoci, bezobratlí
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci,
členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci,
plazi, ptáci, savci) rozšíření, význam a ochrana
živočichů – hospodářsky a epidemiologicky
významné druhy, péče o vybrané domácí
živočichy, chov domestikovaných živočichů,
živočišná společenstva projevy chování živočichů
1) rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních
těla – živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové
taxonomických skupin
soustavy, organismy jednobuněčné a
mnohobuněčné, rozmnožování vývoj, vývin a
systém živočichů – významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů – prvoci, bezobratlí
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8. ročník

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí

1) odvodí na základě pozorování základní projevy
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní
jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i
pro člověka uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy

1) zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci,
členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci,
plazi, ptáci, savci) rozšíření, význam a ochrana
živočichů – hospodářsky a epidemiologicky
významné druhy, péče o vybrané domácí
živočichy, chov domestikovaných živočichů,
živočišná společenstva projevy chování živočichů
stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí
těla – živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové
soustavy, organismy jednobuněčné a
mnohobuněčné, rozmnožování vývoj, vývin a
systém živočichů – významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů – prvoci, bezobratlí
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci,
členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci,
plazi, ptáci, savci) rozšíření, význam a ochrana
živočichů – hospodářsky a epidemiologicky
významné druhy, péče o vybrané domácí
živočichy, chov domestikovaných živočichů,
živočišná společenstva projevy chování živočichů
stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí
těla – živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové
soustavy, organismy jednobuněčné a
mnohobuněčné, rozmnožování vývoj, vývin a
systém živočichů – významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů – prvoci, bezobratlí
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci,
členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci,
plazi, ptáci, savci) rozšíření, význam a ochrana
živočichů – hospodářsky a epidemiologicky
významné druhy, péče o vybrané domácí
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8. ročník

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání
přírody

1) aplikuje praktické metody poznávání přírody

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a neživé
přírody

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání živé a neživé přírody

živočichy, chov domestikovaných živočichů,
živočišná společenstva projevy chování živočichů
praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem (popřípadě dalekohledem)
významní biologové a jejich objevy
praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem (popřípadě dalekohledem)
významní biologové a jejich objevy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vnímání života jako nejvyšší hodnoty.
Základní přírodní zákonitosti, dynamické souvislosti.
Lokální a globální problémy ve vztahu k životnímu prostředí.
Postavení člověka v přírodě.
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci
orgánů a orgánových soustav lidského těla,
vysvětlí jejich vztahy

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy

Učivo
fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování
člověka anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové
soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací,
trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší
nervová činnost, hygiena duševní činnosti
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P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových
stupních fylogeneze člověka

9. ročník

1) orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 1) objasní vznik a vývin nového jedince od početí
početí až do stáří
až do stáří

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky

1) rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných

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
fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování
člověka anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové
soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací,
trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší
nervová činnost, hygiena duševní činnosti
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
fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování
člověka anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové
soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací,
trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší
nervová činnost, hygiena duševní činnosti
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
fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování
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běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich
prevence a léčby, objasní význam zdravého
způsobu života

nemocí a
2) uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
3) objasní význam zdravého způsobu života

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a
jiném poškození těla

1) aplikuje první pomoc při poranění a jiném
poškození těla

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání
přírody

1) aplikuje praktické metody poznávání přírody

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání
přírody
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a neživé
přírody

1) dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání živé a neživé přírody

člověka anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové
soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací,
trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší
nervová činnost, hygiena duševní činnosti
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
fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování
člověka anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové
soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací,
trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší
nervová činnost, hygiena duševní činnosti
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
praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem významní biologové a jejich
objevy
praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem významní biologové a jejich
objevy
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu;
moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na
vznik a trvání života

10. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání života

Učivo
Země – vznik a stavba Země nerosty a horniny –
vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický
význam a využití zástupců, určování jejich vzorků;
principy krystalografie vnější a vnitřní geologické
procesy – příčiny a důsledky půdy – složení,
vlastnosti a význam půdy 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, výskyt
typických organismů a jejich přizpůsobování
prostředí geologický vývoj a stavba území ČR –
Český masiv, Karpaty podnebí a počasí ve vztahu
k životu – význam vody a teploty prostředí pro
život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy
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P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických
vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím
určovacích pomůcek

1) rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších

1) rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších

znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka 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
Země – vznik a stavba Země nerosty a horniny –
vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický
význam a využití zástupců, určování jejich vzorků;
principy krystalografie vnější a vnitřní geologické
procesy – příčiny a důsledky půdy – složení,
vlastnosti a význam půdy 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, výskyt
typických organismů a jejich přizpůsobování
prostředí geologický vývoj a stavba území ČR –
Český masiv, Karpaty podnebí a počasí ve vztahu
k životu – význam vody a teploty prostředí pro
život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy
znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka 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
Země – vznik a stavba Země nerosty a horniny –
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hornin i oběhu vody

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů
pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a
půdní druhy v naší přírodě

10. ročník
geologických dějů, včetně geologického oběhu
hornin i oběhu vody

vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický
význam a využití zástupců, určování jejich vzorků;
principy krystalografie vnější a vnitřní geologické
procesy – příčiny a důsledky půdy – složení,
vlastnosti a význam půdy 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, výskyt
typických organismů a jejich přizpůsobování
prostředí geologický vývoj a stavba území ČR –
Český masiv, Karpaty podnebí a počasí ve vztahu
k životu – význam vody a teploty prostředí pro
život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy
znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka 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
1) porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik Země – vznik a stavba Země nerosty a horniny –
půdy,
vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický
2) rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší význam a využití zástupců, určování jejich vzorků;
přírodě
principy krystalografie vnější a vnitřní geologické
procesy – příčiny a důsledky půdy – složení,
vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její
hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a
příklady její devastace, možnosti a příklady
rekultivace vývoj zemské kůry a organismů na
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P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období
podle charakteristických znaků

10. ročník

1) rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

Zemi – geologické změny, vznik života, výskyt
typických organismů a jejich přizpůsobování
prostředí geologický vývoj a stavba území ČR –
Český masiv, Karpaty podnebí a počasí ve vztahu
k životu – význam vody a teploty prostředí pro
život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy
znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka 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
Země – vznik a stavba Země nerosty a horniny –
vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický
význam a využití zástupců, určování jejich vzorků;
principy krystalografie vnější a vnitřní geologické
procesy – příčiny a důsledky půdy – složení,
vlastnosti a význam půdy 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, výskyt
typických organismů a jejich přizpůsobování
prostředí geologický vývoj a stavba území ČR –
Český masiv, Karpaty podnebí a počasí ve vztahu
k životu – význam vody a teploty prostředí pro
život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy
znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé
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P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

1) uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj
různých ekosystémů a
2) charakterizuje mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich
doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před
nimi

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v
určitém prostředí a vztahy mezi nimi

1) uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi

organismy a na člověka 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
Země – vznik a stavba Země nerosty a horniny –
vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický
význam a využití zástupců, určování jejich vzorků;
principy krystalografie vnější a vnitřní geologické
procesy – příčiny a důsledky půdy – složení,
vlastnosti a význam půdy 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, výskyt
typických organismů a jejich přizpůsobování
prostředí geologický vývoj a stavba území ČR –
Český masiv, Karpaty podnebí a počasí ve vztahu
k životu – význam vody a teploty prostředí pro
život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy
znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka 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
organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím;
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populace, společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v
ekosystému ochrana přírody a životního
prostředí – globální problémy a jejich řešení,
chráněná území
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů
1) rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismů – populace, společenstva, ekosystémy populace, společenstva, ekosystémy a objasní na organismy, mezi organismy a prostředím;
a objasní na základě příkladu základní princip
základě příkladu základní princip existence živých a populace, společenstva, přirozené a umělé
existence živých a neživých složek ekosystému
neživých složek ekosystému
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v
ekosystému ochrana přírody a životního
prostředí – globální problémy a jejich řešení,
chráněná území
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých
1) vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
potravních řetězců v různých ekosystémech a
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich organismy, mezi organismy a prostředím;
zhodnotí jejich význam
význam
populace, společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v
ekosystému ochrana přírody a životního
prostředí – globální problémy a jejich řešení,
chráněná území
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných
1) uvede příklady kladných i záporných vlivů
organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
vlivů člověka na životní prostředí a příklady
člověka na životní prostředí a příklady narušení
organismy, mezi organismy a prostředím;
narušení rovnováhy ekosystému
rovnováhy ekosystému
populace, společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v
ekosystému ochrana přírody a životního
prostředí – globální problémy a jejich řešení,
chráněná území
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání
1) aplikuje praktické metody poznávání přírody
praktické metody poznávání přírody – pozorování
přírody
lupou a mikroskopem (popřípadě dalekohledem)
významní biologové a jejich objevy
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti 1) dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a praktické metody poznávání přírody – pozorování
práce a chování při poznávání živé a neživé
chování při poznávání živé a neživé přírody
lupou a mikroskopem (popřípadě dalekohledem)
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přírody

významní biologové a jejich objevy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního
prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady,
druhotné suroviny);
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany druhů)

5.14 Zeměpis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

0

0

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

4

Zeměpis

Člověk a příroda
Škola považuje předmět Zeměpis za významný nástroj poznávání světa, který navíc umožňuje žákům
postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v
regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve svě
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter a postupně popisuje a zkoumá oblast
předmětu (specifické informace o předmětu neživé přírody s jejími zákonitostmi a principy současných technologií. Důraz je položen především na
důležité pro jeho realizaci)
získání přehledu o světě takovém a o jeho zvláštnostech a osvojení takových dovedností, které žákům
umožní sami si vyhledávat určité informace podle naučeného schématu a spojovat je do souvislostí.
Předmět Zeměpis navazuje svými poznatky na předměty vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět –
Vlastivědu a Prvouku. Spolupracuje s předměty Dějepis (historie), Občanská výchova (společenské
uspořádání), Přírodopis (zoologie, botanika, geologie), Fyzika (Astronomie), Chemie (životní prostředí).
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Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Zeměpis
Do předmětu Zeměpis jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopnosti
poznávání, Výchova demokratického občana – Občan, občanská společnost a stát – principy soužití s
minoritami, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět a Jsme
Evropané, Multikulturní výchova – Etnický původ, Princip sociálního smíru a solidarity, Environmentální
výchova - Vztah člověk k prostředí.
Zeměpis je zařazen na II. stupni v rozsahu jedné hodiny týdně v každém ročníku.
Výuka Zeměpisu probíhá v kmenové řídě vybavené dataprojektorem, v počítačové učebně, praktická výuka
probíhá na školní zahradě, je možná i výuka na exkurzích.
Skupiny vyučovaných žáků mohou být složeny z žáků různých ročníků v rámci platných předpisů.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podíleti žáci.




Zeměpis (Geografie)

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové společnou tvorbu paměťových a asociačních map
kompetence žáků
Sledujeme aktuální dění ve společnosti a připravujeme o něm zprávy
Připravujeme pro žáky doplňování slepých map jak tištěných tak na PC
Vytváříme podmínky pro praktické pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Pravidelně sledujeme a zaznamenáváme aktuální změny v probíraných regionech
Vedeme žáky ke komentování videopořadů z různých regionů v duchu používání geografického a
kartografického jazyka
Kompetence k řešení problémů:
Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou
společnou tvorbu paměťových a asociačních map
Pravidelně sledujeme a zaznamenáváme aktuální změny v probíraných regionech
Kompetence komunikativní:
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Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou
společnou tvorbu paměťových a asociačních map
Sledujeme aktuální dění ve společnosti a připravujeme o něm zprávy
Připravujeme pro žáky doplňování slepých map jak tištěných tak na PC
Vytváříme podmínky pro praktické pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Pravidelně sledujeme a zaznamenáváme aktuální změny v probíraných regionech
Vedeme žáky ke komentování videopořadů z různých regionů v duchu používání geografického a
kartografického jazyka
Kompetence sociální a personální:
* Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a
následnou společnou tvorbu paměťových a asociačních map
Sledujeme aktuální dění ve společnosti a připravujeme o něm zprávy
Pravidelně sledujeme a zaznamenáváme aktuální změny v probíraných regionech
Kompetence občanské:




Sledujeme aktuální dění ve společnosti a připravujeme o něm zprávy
Vytváříme podmínky pro praktické pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Kompetence pracovní:
* Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a
následnou společnou tvorbu paměťových a asociačních map
* Připravujeme pro žáky doplňování slepých map jak tištěných tak na PC
* Vytváříme podmínky pro praktické pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

6. ročník
Přírodní obraz Země
Geografické informace
Regiony světa - Evropa

374

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Zeměpis
Společenské a hospodářské prostředí - Evropa
Životní prostředí - Evropa
7. ročník
Geografické informace
Regiony světa - Amerika, Asie
Společenské a hospodářské prostředí – Amerika, Asie
Životní prostředí – Amerika, Asie
8. ročník
Geografické informace
Regiony světa – Afrika, Austrálie, Antarktida
Společenské a hospodářské prostředí – Afrika, Austrálie, Antarktida
Životní prostředí – Afrika, Austrálie, Antarktida
9. ročník
Geografické informace
Česká republika
Životní prostředí – Česká republika
Terénní geografická výuka
Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při snaze
nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
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Zeměpis
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo a neprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
Zeměpis

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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7. ročník



Kompetence k učení
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
geografické informace a zdroje dat z dostupných informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních
diagramů, statistických a dalších informačních
zdrojů
zdrojů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
používá s porozuměním základní geografickou,
geografickou, topografickou a kartografickou
topografickou a kartografickou terminologii
terminologii

Učivo
Jazyk mapy, měřítko, legenda, smluvené značky
komunikační, geografický a kartografický jazyk,
vybrané obecně používané geografické pojmy,
základní topografické útvary, důležité body, linie
a plošné útvary
Jazyk mapy, měřítko, legenda, smluvené značky
komunikační, geografický a kartografický jazyk,
vybrané obecně používané geografické pojmy,
základní topografické útvary, důležité body, linie
a plošné útvary
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a
Jazyk mapy, měřítko, legenda, smluvené značky
jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, komunikační, geografický a kartografický jazyk,
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost vybrané obecně používané geografické pojmy,
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi základní topografické útvary, důležité body, linie
hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými podstatnými prostorovými složkami v krajině
a plošné útvary
složkami v krajině
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální)
Jazyk mapy, měřítko, legenda, smluvené značky
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální)
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro
komunikační, geografický a kartografický jazyk,
mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vybrané obecně používané geografické pojmy,
prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů,
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů základní topografické útvary, důležité body, linie
jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k
v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
a plošné útvary
okolnímu světu
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy
světadíl Evropa, okolní oceány a moře,
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci makroregiony Evropy – porovnávací kritéria,
lokalizaci regionů světa
regionů světa
jejich přiměřená charakteristika z hlediska
přírodních a socioekonomických poměrů
(přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní
oblasti, jazykové, kulturní a náboženské oblasti)
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Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické
a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů,
oceánů, vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných
regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat
a co je příčinou zásadních změn v nich

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni

7. ročník
modelové regiony Evropy -, modelové přírodní,
společenské, hospodářské a environmentální
problémy a jejich řešení
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
světadíl Evropa, okolní oceány a moře,
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
makroregiony Evropy – porovnávací kritéria,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
jejich přiměřená charakteristika z hlediska
periferní zóny
přírodních a socioekonomických poměrů
(přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní
oblasti, jazykové, kulturní a náboženské oblasti)
modelové regiony Evropy -, modelové přírodní,
společenské, hospodářské a environmentální
problémy a jejich řešení
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, světadíl Evropa, okolní oceány a moře,
přírodní, kulturní, společenské, politické a
makroregiony Evropy – porovnávací kritéria,
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
jejich přiměřená charakteristika z hlediska
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, přírodních a socioekonomických poměrů
vybraných makroregionů světa a vybraných
(přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní
(modelových) států
oblasti, jazykové, kulturní a náboženské oblasti)
modelové regiony Evropy -, modelové přírodní,
společenské, hospodářské a environmentální
problémy a jejich řešení
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa světadíl Evropa, okolní oceány a moře,
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
makroregiony Evropy – porovnávací kritéria,
zásadních změn v nich
jejich přiměřená charakteristika z hlediska
přírodních a socioekonomických poměrů
(přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní
oblasti, jazykové, kulturní a náboženské oblasti)
modelové regiony Evropy -, modelové přírodní,
společenské, hospodářské a environmentální
problémy a jejich řešení
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
obyvatelstvo Evropy – základní kvalitativní,
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prostorovou organizaci světové populace, její
rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku
růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných
příkladech mozaiku multikulturního světa

7. ročník
organizaci světové populace, její rozložení,
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a
pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
geografické znaky sídel

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce
funkce světového hospodářství, lokalizuje na
světového hospodářství, lokalizuje na mapách
mapách hlavní světové surovinové a energetické hlavní světové surovinové a energetické zdroje
zdroje

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
pro územní rozmístění hospodářských aktivit
územní rozmístění hospodářských aktivit

kvantitativní a demografické charakteristiky
globalizační, společenské, politické a
hospodářské procesy, aktuální poměry současné
Evropy evropské hospodářství – struktura,
ukazatele hospodářské úrovně a životní úrovně
státy Evropy – porovnávací kritéria, části států,
města, politická a bezpečnostní seskupení, hlavní
ohniska konfliktů
obyvatelstvo Evropy – základní kvalitativní,
kvantitativní a demografické charakteristiky
globalizační, společenské, politické a
hospodářské procesy, aktuální poměry současné
Evropy evropské hospodářství – struktura,
ukazatele hospodářské úrovně a životní úrovně
státy Evropy – porovnávací kritéria, části států,
města, politická a bezpečnostní seskupení, hlavní
ohniska konfliktů
obyvatelstvo Evropy – základní kvalitativní,
kvantitativní a demografické charakteristiky
globalizační, společenské, politické a
hospodářské procesy, aktuální poměry současné
Evropy evropské hospodářství – struktura,
ukazatele hospodářské úrovně a životní úrovně
státy Evropy – porovnávací kritéria, části států,
města, politická a bezpečnostní seskupení, hlavní
ohniska konfliktů
obyvatelstvo Evropy – základní kvalitativní,
kvantitativní a demografické charakteristiky
globalizační, společenské, politické a
hospodářské procesy, aktuální poměry současné
Evropy evropské hospodářství – struktura,
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7. ročník

ukazatele hospodářské úrovně a životní úrovně
státy Evropy – porovnávací kritéria, části států,
města, politická a bezpečnostní seskupení, hlavní
ohniska konfliktů
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové
porovnává státy světa a zájmové integrace států
obyvatelstvo Evropy – základní kvalitativní,
integrace států světa na základě podobných a
světa na základě podobných a odlišných znaků
kvantitativní a demografické charakteristiky
odlišných znaků
globalizační, společenské, politické a
hospodářské procesy, aktuální poměry současné
Evropy evropské hospodářství – struktura,
ukazatele hospodářské úrovně a životní úrovně
státy Evropy – porovnávací kritéria, části států,
města, politická a bezpečnostní seskupení, hlavní
ohniska konfliktů
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní obyvatelstvo Evropy – základní kvalitativní,
světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a
aktuální geopolitické změny a politické problémy v kvantitativní a demografické charakteristiky
politické problémy v konkrétních světových
konkrétních světových regionech
globalizační, společenské, politické a
regionech
hospodářské procesy, aktuální poměry současné
Evropy evropské hospodářství – struktura,
ukazatele hospodářské úrovně a životní úrovně
státy Evropy – porovnávací kritéria, části států,
města, politická a bezpečnostní seskupení, hlavní
ohniska konfliktů
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
porovnává různé krajiny jako součást pevninské
krajina – přírodní a společenské prostředí Evropy,
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na
části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
typy krajin vztah příroda a společnost -principy a
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce příkladech specifické znaky a funkce krajin
zásady ochrany přírody a životního prostředí,
krajin
chráněná území, ekologické problémy Evropy
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
krajina – přírodní a společenské prostředí Evropy,
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění
typy krajin vztah příroda a společnost -principy a
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
hlavních ekosystémů (biomů)
zásady ochrany přírody a životního prostředí,
chráněná území, ekologické problémy Evropy
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a krajina – přírodní a společenské prostředí Evropy,

380

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Zeměpis

7. ročník

důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů rizika přírodních a společenských vlivů na životní
na životní prostředí
prostředí

typy krajin vztah příroda a společnost -principy a
zásady ochrany přírody a životního prostředí,
chráněná území, ekologické problémy Evropy
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává
Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
pohyby Země, střídání dne a noci, střídání
tělesy sluneční soustavy
sluneční soustavy
ročních období, světový čas, časová pásma,
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas
krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
systém přírodní sféry na planetární úrovni –
geografické pásy, geografická (šířková) pásma,
výškové stupně systém přírodní sféry na
regionální úrovni – přírodní oblasti
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar prokáže na konkrétních příkladech tvar planety
Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí pohyby Země, střídání dne a noci, střídání
na život lidí a organismů
a organismů
ročních období, světový čas, časová pásma,
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas
krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
systém přírodní sféry na planetární úrovni –
geografické pásy, geografická (šířková) pásma,
výškové stupně systém přírodní sféry na
regionální úrovni – přírodní oblasti
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky
rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a
přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a
jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
pohyby Země, střídání dne a noci, střídání
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského ročních období, světový čas, časová pásma,
tvary zemského povrchu
povrchu
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas
krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
systém přírodní sféry na planetární úrovni –
geografické pásy, geografická (šířková) pásma,
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Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a
na lidskou společnost

7. ročník

porovná působení vnitřních a vnějších procesů v
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou
společnost

výškové stupně systém přírodní sféry na
regionální úrovni – přírodní oblasti
Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a
pohyby Země, střídání dne a noci, střídání
ročních období, světový čas, časová pásma,
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas
krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
systém přírodní sféry na planetární úrovni –
geografické pásy, geografická (šířková) pásma,
výškové stupně systém přírodní sféry na
regionální úrovni – přírodní oblasti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy - příprava na Den Evropy ve škole
život Evropanů, styl života a vzdělávání Evropanů
Evropské krajiny
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy, místa, události a artefakty mající vztah k Evropě, naši sousedé v Evropě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství a životní prostředí
Doprava a životní prostředí
Průmysl a životní prostředí
Ochrana přírody a kulturních památek
Změny v krajině - krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí - zejména ve vztahu k životnímu prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení - příprava na další hodinu
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7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respeketující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny - při
realizaci zeměpisných projektů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování - práce s mapou, dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů v závislosti na obsah učiva
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská integrace
Instituce Evropské unie
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Nerovnoměrnost života na Zemi - rozdílné podmínky prostředí, rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky, globalizace a princip udržitelnosti
rozvoje
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Nekonfliktní život v multikulturní společnosti
Odpovědnost každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Moře - význam pro biosfúru
Cyklus oxidu uhličitého a tropický deštný les - porovnání, rozmanitost, ohrožování, význam pro nás
Lidské sídlo - město - vesnice - uměly ekosystém - jeho funkce avztajhy k okolí
Kulturní krajina - pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace po dnešek
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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8. ročník





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
geografické informace a zdroje dat z dostupných informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních
diagramů, statistických a dalších informačních
zdrojů
zdrojů

Učivo
komunikační, geografický a kartografický jazyk vybrané pojmy, základní topografické útvary
hlavní kartografické produkty: mapa, jazyk mapy,
legenda geografická kartografie a topografie –
glóbus, zeměpisná síť, měřítko, orientace,
praktická cvičení
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
používá s porozuměním základní geografickou,
komunikační, geografický a kartografický jazyk geografickou, topografickou a kartografickou
topografickou a kartografickou terminologii
vybrané pojmy, základní topografické útvary
terminologii
hlavní kartografické produkty: mapa, jazyk mapy,
legenda geografická kartografie a topografie –
glóbus, zeměpisná síť, měřítko, orientace,
praktická cvičení
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a
komunikační, geografický a kartografický jazyk jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, vybrané pojmy, základní topografické útvary
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost hlavní kartografické produkty: mapa, jazyk mapy,
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi legenda geografická kartografie a topografie –
hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými podstatnými prostorovými složkami v krajině
glóbus, zeměpisná síť, měřítko, orientace,
složkami v krajině
praktická cvičení
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální)
komunikační, geografický a kartografický jazyk (mentální) schémata a myšlenkové (mentální)
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro
vybrané pojmy, základní topografické útvary
mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové hlavní kartografické produkty: mapa, jazyk mapy,
prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů,
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů legenda geografická kartografie a topografie –
jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k
v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
glóbus, zeměpisná síť, měřítko, orientace,
okolnímu světu
praktická cvičení
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy
světadíly Amerika, Asie, Atlantský, Indický a
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci Severní ledový oceán - porovnávací kritéria, jejich
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lokalizaci regionů světa
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické
a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů,
oceánů, vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných
regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat
a co je příčinou zásadních změn v nich

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel

8. ročník
regionů světa

přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
světadíly Amerika, Asie, Atlantský, Indický a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
Severní ledový oceán - porovnávací kritéria, jejich
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a
periferní zóny
socioekonomických poměrů
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, světadíly Amerika, Asie, Atlantský, Indický a
přírodní, kulturní, společenské, politické a
Severní ledový oceán - porovnávací kritéria, jejich
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, socioekonomických poměrů
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa světadíly Amerika, Asie, Atlantský, Indický a
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
Severní ledový oceán - porovnávací kritéria, jejich
zásadních změn v nich
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
obyvatelstvo Ameriky a Asie -základní kvalitativní
organizaci světové populace, její rozložení,
a kvantitavní charakteristiky, globalizační
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a
společenské, politické a hospodářské procesy pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech
aktuální společenské, hospodářské a politické
mozaiku multikulturního světa
poměry společenské, politické a hospodářské
útvary Ameriky a Asie - porovnávací kritéria,
vybrané státy
posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí
obyvatelstvo Ameriky a Asie -základní kvalitativní
lidského sídla, pojmenuje obecné základní
a kvantitavní charakteristiky, globalizační
geografické znaky sídel
společenské, politické a hospodářské procesy aktuální společenské, hospodářské a politické
poměry společenské, politické a hospodářské
útvary Ameriky a Asie - porovnávací kritéria,
vybrané státy
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8. ročník
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce
světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

obyvatelstvo Ameriky a Asie -základní kvalitativní
a kvantitavní charakteristiky, globalizační
společenské, politické a hospodářské procesy aktuální společenské, hospodářské a politické
poměry společenské, politické a hospodářské
útvary Ameriky a Asie - porovnávací kritéria,
vybrané státy
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
obyvatelstvo Ameriky a Asie -základní kvalitativní
pro územní rozmístění hospodářských aktivit
územní rozmístění hospodářských aktivit
a kvantitavní charakteristiky, globalizační
společenské, politické a hospodářské procesy aktuální společenské, hospodářské a politické
poměry společenské, politické a hospodářské
útvary Ameriky a Asie - porovnávací kritéria,
vybrané státy
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové
porovnává státy světa a zájmové integrace států
obyvatelstvo Ameriky a Asie -základní kvalitativní
integrace států světa na základě podobných a
světa na základě podobných a odlišných znaků
a kvantitavní charakteristiky, globalizační
odlišných znaků
společenské, politické a hospodářské procesy aktuální společenské, hospodářské a politické
poměry společenské, politické a hospodářské
útvary Ameriky a Asie - porovnávací kritéria,
vybrané státy
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní obyvatelstvo Ameriky a Asie -základní kvalitativní
světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a
aktuální geopolitické změny a politické problémy v a kvantitavní charakteristiky, globalizační
politické problémy v konkrétních světových
konkrétních světových regionech
společenské, politické a hospodářské procesy regionech
aktuální společenské, hospodářské a politické
poměry společenské, politické a hospodářské
útvary Ameriky a Asie - porovnávací kritéria,
vybrané státy
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
porovnává různé krajiny jako součást pevninské
krajina – přírodní a společenské prostředí, typy
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na
části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
krajin v Asii a v Americe vztah příroda a
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce příkladech specifické znaky a funkce krajin
společnost -zásady ochrany přírody, chráněná
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8. ročník

krajin

území, ekologické a environmentální problémy v
Americe a v Asii
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
krajina – přírodní a společenské prostředí, typy
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění
krajin v Asii a v Americe vztah příroda a
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
hlavních ekosystémů (biomů)
společnost -zásady ochrany přírody, chráněná
území, ekologické a environmentální problémy v
Americe a v Asii
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a krajina – přírodní a společenské prostředí, typy
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů rizika přírodních a společenských vlivů na životní
krajin v Asii a v Americe vztah příroda a
na životní prostředí
prostředí
společnost -zásady ochrany přírody, chráněná
území, ekologické a environmentální problémy v
Americe a v Asii
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Moře - význam pro biosfúru
Cyklus oxidu uhličitého a tropický deštný les - porovnání, rozmanitost, ohrožování, význam pro nás
Lidské sídlo - město - vesnice - uměly ekosystém - jeho funkce avztajhy k okolí
Kulturní krajina - pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace po dnešek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství a životní prostředí
Doprava a životní prostředí
Průmysl a životní prostředí
Ochrana přírody a kulturních památek
Změny v krajině - krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Nerovnoměrnost života na Zemi - rozdílné podmínky prostředí, rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky, globalizace a princip udržitelnosti
rozvoje
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnu
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8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Nekonfliktní život v multikulturní společnosti
Odpovědnost každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí - zejména ve vztahu k životnímu prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respeketující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny - při
realizaci zeměpisných projektů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování - práce s mapou, dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů v závislosti na obsah učiva
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení - příprava na další hodinu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy, místa, události a artefakty mající vztah k Evropě, naši sousedé v Evropě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská integrace
Instituce Evropské unie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy - příprava na Den Evropy ve škole
život Evropanů, styl života a vzdělávání Evropanů
Evropské krajiny
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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9. ročník






Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
geografické informace a zdroje dat z dostupných informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních
diagramů, statistických a dalších informačních
zdrojů
zdrojů

Učivo
komunikační, geografický a kartografický jazyk vybrané pojmy, základní topografické útvary
hlavní kartografické produkty: mapa, jazyk mapy,
legenda geografická kartografie a topografie –
glóbus, zeměpisná síť, měřítko, orientace,
praktická cvičení
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
používá s porozuměním základní geografickou,
komunikační, geografický a kartografický jazyk geografickou, topografickou a kartografickou
topografickou a kartografickou terminologii
vybrané pojmy, základní topografické útvary
terminologii
hlavní kartografické produkty: mapa, jazyk mapy,
legenda geografická kartografie a topografie –
glóbus, zeměpisná síť, měřítko, orientace,
praktická cvičení
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a
komunikační, geografický a kartografický jazyk jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, vybrané pojmy, základní topografické útvary
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost hlavní kartografické produkty: mapa, jazyk mapy,
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi legenda geografická kartografie a topografie –
hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými podstatnými prostorovými složkami v krajině
glóbus, zeměpisná síť, měřítko, orientace,
složkami v krajině
praktická cvičení
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální)
komunikační, geografický a kartografický jazyk (mentální) schémata a myšlenkové (mentální)
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro
vybrané pojmy, základní topografické útvary
mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové hlavní kartografické produkty: mapa, jazyk mapy,
prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů,
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů legenda geografická kartografie a topografie –
jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k
v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
glóbus, zeměpisná síť, měřítko, orientace,
okolnímu světu
praktická cvičení
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy
světadíly Afrika, Austrálie a Oceánie, Antarktida a
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atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické
a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů,
oceánů, vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných
regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat
a co je příčinou zásadních změn v nich
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni
prostorovou organizaci světové populace, její
rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku
růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných
příkladech mozaiku multikulturního světa

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel

9. ročník
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci
regionů světa

Tichý oceán - porovnávací kriteria, jejich
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
světadíly Afrika, Austrálie a Oceánie, Antarktida a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
Tichý oceán - porovnávací kriteria, jejich
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a
periferní zóny
socioekonomických poměrů
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, světadíly Afrika, Austrálie a Oceánie, Antarktida a
přírodní, kulturní, společenské, politické a
Tichý oceán - porovnávací kriteria, jejich
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, socioekonomických poměrů
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa světadíly Afrika, Austrálie a Oceánie, Antarktida a
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
Tichý oceán - porovnávací kriteria, jejich
zásadních změn v nich
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
obyvatelstvo Afriky, Austrálie a Oceánie,
organizaci světové populace, její rozložení,
Antarktidy -základní kvalitativní a kvantitativní
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a
charakteristiky, globalizační společenské,
pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech
politické a hospodářské procesy - aktuální
mozaiku multikulturního světa
společenské, hospodářské a politické poměry
společenské, politické a hospodářské útvary
Afriky, Austrálie a Oceánie, Antarktidy porovnávací kritéria, vybrané státy
posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí
obyvatelstvo Afriky, Austrálie a Oceánie,
lidského sídla, pojmenuje obecné základní
Antarktidy -základní kvalitativní a kvantitativní
geografické znaky sídel
charakteristiky, globalizační společenské,
politické a hospodářské procesy - aktuální
společenské, hospodářské a politické poměry
společenské, politické a hospodářské útvary
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9. ročník

Afriky, Austrálie a Oceánie, Antarktidy porovnávací kritéria, vybrané státy
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce
obyvatelstvo Afriky, Austrálie a Oceánie,
funkce světového hospodářství, lokalizuje na
světového hospodářství, lokalizuje na mapách
Antarktidy -základní kvalitativní a kvantitativní
mapách hlavní světové surovinové a energetické hlavní světové surovinové a energetické zdroje
charakteristiky, globalizační společenské,
zdroje
politické a hospodářské procesy - aktuální
společenské, hospodářské a politické poměry
společenské, politické a hospodářské útvary
Afriky, Austrálie a Oceánie, Antarktidy porovnávací kritéria, vybrané státy
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
obyvatelstvo Afriky, Austrálie a Oceánie,
pro územní rozmístění hospodářských aktivit
územní rozmístění hospodářských aktivit
Antarktidy -základní kvalitativní a kvantitativní
charakteristiky, globalizační společenské,
politické a hospodářské procesy - aktuální
společenské, hospodářské a politické poměry
společenské, politické a hospodářské útvary
Afriky, Austrálie a Oceánie, Antarktidy porovnávací kritéria, vybrané státy
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové
porovnává státy světa a zájmové integrace států
obyvatelstvo Afriky, Austrálie a Oceánie,
integrace států světa na základě podobných a
světa na základě podobných a odlišných znaků
Antarktidy -základní kvalitativní a kvantitativní
odlišných znaků
charakteristiky, globalizační společenské,
politické a hospodářské procesy - aktuální
společenské, hospodářské a politické poměry
společenské, politické a hospodářské útvary
Afriky, Austrálie a Oceánie, Antarktidy porovnávací kritéria, vybrané státy
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní obyvatelstvo Afriky, Austrálie a Oceánie,
světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a
aktuální geopolitické změny a politické problémy v Antarktidy -základní kvalitativní a kvantitativní
politické problémy v konkrétních světových
konkrétních světových regionech
charakteristiky, globalizační společenské,
regionech
politické a hospodářské procesy - aktuální
společenské, hospodářské a politické poměry
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9. ročník

společenské, politické a hospodářské útvary
Afriky, Austrálie a Oceánie, Antarktidy porovnávací kritéria, vybrané státy
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
porovnává různé krajiny jako součást pevninské
krajina – přírodní a společenské prostředí, typy
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na
části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
krajin v Africe, Austrálii a v Antarktidě vztah
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce příkladech specifické znaky a funkce krajin
příroda a společnost -zásady ochrany přírody,
krajin
chráněná území, ekologické a environmentální
problémy v Africe, Austrálii a v Antarktidě
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
krajina – přírodní a společenské prostředí, typy
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění
krajin v Africe, Austrálii a v Antarktidě vztah
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
hlavních ekosystémů (biomů)
příroda a společnost -zásady ochrany přírody,
chráněná území, ekologické a environmentální
problémy v Africe, Austrálii a v Antarktidě
uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a krajina – přírodní a společenské prostředí, typy
rizika přírodních a společenských vlivů na životní
krajin v Africe, Austrálii a v Antarktidě vztah
prostředí
příroda a společnost -zásady ochrany přírody,
chráněná území, ekologické a environmentální
problémy v Africe, Austrálii a v Antarktidě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Moře - význam pro biosfúru
Cyklus oxidu uhličitého a tropický deštný les - porovnání, rozmanitost, ohrožování, význam pro nás
Lidské sídlo - město - vesnice - uměly ekosystém - jeho funkce avztajhy k okolí
Kulturní krajina - pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace po dnešek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zemědělství a životní prostředí
Doprava a životní prostředí
Průmysl a životní prostředí
Ochrana přírody a kulturních památek
Změny v krajině - krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit
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9. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Nerovnoměrnost života na Zemi - rozdílné podmínky prostředí, rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky, globalizace a princip udržitelnosti
rozvoje
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Nekonfliktní život v multikulturní společnosti
Odpovědnost každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí - zejména ve vztahu k životnímu prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respeketující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny - při
realizaci zeměpisných projektů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování - práce s mapou, dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů v závislosti na obsah učiva
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení - příprava na další hodinu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy, místa, události a artefakty mající vztah k Evropě, naši sousedé v Evropě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská integrace
Instituce Evropské unie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy - příprava na Den Evropy ve škole
život Evropanů, styl života a vzdělávání Evropanů
Evropské krajiny

393

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

10. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle
podle bydliště nebo školy
bydliště nebo školy

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje
vazby místního regionu k vyšším územním
celkům

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje
vazby místního regionu k vyšším územním celkům

Učivo
Místní region zeměpisná poloha, vymezení
místního regionu, základní přírodní a
sociokulturní charakteristiky Česká republika
zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní
poměry, obyvatelstvo: základní geografické,
demografické charakteristiky, rozmístění
hospodářských aktivit, odvětvová struktura
hospodářství hospodářské a politické postavení
ČR v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní
dělby práce a obchodu Regiony České republiky
územní jednotky státní správy a samosprávy,
krajské členění, kraj místního regionu, spolupráce
se sousedními státy
Místní region zeměpisná poloha, vymezení
místního regionu, základní přírodní a
sociokulturní charakteristiky Česká republika
zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní
poměry, obyvatelstvo: základní geografické,
demografické charakteristiky, rozmístění
hospodářských aktivit, odvětvová struktura
hospodářství hospodářské a politické postavení
ČR v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní
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dělby práce a obchodu Regiony České republiky
územní jednotky státní správy a samosprávy,
krajské členění, kraj místního regionu, spolupráce
se sousedními státy
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, Místní region zeměpisná poloha, vymezení
úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
místního regionu, základní přírodní a
lidský a hospodářský potenciál České republiky v hospodářský potenciál České republiky v
sociokulturní charakteristiky Česká republika
evropském a světovém kontextu
evropském a světovém kontextu
zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní
poměry, obyvatelstvo: základní geografické,
demografické charakteristiky, rozmístění
hospodářských aktivit, odvětvová struktura
hospodářství hospodářské a politické postavení
ČR v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní
dělby práce a obchodu Regiony České republiky
územní jednotky státní správy a samosprávy,
krajské členění, kraj místního regionu, spolupráce
se sousedními státy
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
Místní region zeměpisná poloha, vymezení
České republiky a hlavní jádrové a periferní
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z
místního regionu, základní přírodní a
oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit hlediska osídlení a hospodářských aktivit
sociokulturní charakteristiky Česká republika
zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní
poměry, obyvatelstvo: základní geografické,
demografické charakteristiky, rozmístění
hospodářských aktivit, odvětvová struktura
hospodářství hospodářské a politické postavení
ČR v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní
dělby práce a obchodu Regiony České republiky
územní jednotky státní správy a samosprávy,
krajské členění, kraj místního regionu, spolupráce
se sousedními státy
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České uvádí příklady účasti a působnosti České republiky Místní region zeměpisná poloha, vymezení
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republiky ve světových mezinárodních a
nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného

10. ročník
ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států

místního regionu, základní přírodní a
sociokulturní charakteristiky Česká republika
zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní
poměry, obyvatelstvo: základní geografické,
demografické charakteristiky, rozmístění
hospodářských aktivit, odvětvová struktura
hospodářství hospodářské a politické postavení
ČR v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní
dělby práce a obchodu Regiony České republiky
územní jednotky státní správy a samosprávy,
krajské členění, kraj místního regionu, spolupráce
se sousedními státy
ovládá základy praktické topografie a orientace v Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny terénu
geografické exkurze, orientační body, pomůcky,
přístroje, hlavní a vedlejší světové strany, pohyb
podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a
výšek, náčrtky pochodové osy, hodnocení
přírodních jevů Ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života Živelné pohromy, chování a
jednání při nebezpečí živelných pohrom v
modelových situacích
aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny zobrazování a hodnocení krajiny
geografické exkurze, orientační body, pomůcky,
přístroje, hlavní a vedlejší světové strany, pohyb
podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a
výšek, náčrtky pochodové osy, hodnocení
přírodních jevů Ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života Živelné pohromy, chování a
jednání při nebezpečí živelných pohrom v
modelových situacích
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny -

396

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Zeměpis

10. ročník

pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného
chování a jednání při mimořádných událostech

pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích geografické exkurze, orientační body, pomůcky,
zásady bezpečného chování a jednání při
přístroje, hlavní a vedlejší světové strany, pohyb
mimořádných událostech
podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a
výšek, náčrtky pochodové osy, hodnocení
přírodních jevů Ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života Živelné pohromy, chování a
jednání při nebezpečí živelných pohrom v
modelových situacích
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
porovnává různé krajiny jako součást pevninské
Krajina -přírodní a společenské prostředí v ČR,
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na
části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
typy krajin Vztah příroda a společnost – principy
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce příkladech specifické znaky a funkce krajin
a zásady ochrany přírody a životního prostředí,
krajin
chráněná území, ekologické a environmentální
problémy v ČR
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
Krajina -přírodní a společenské prostředí v ČR,
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění
typy krajin Vztah příroda a společnost – principy
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
hlavních ekosystémů (biomů)
a zásady ochrany přírody a životního prostředí,
chráněná území, ekologické a environmentální
problémy v ČR
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a Krajina -přírodní a společenské prostředí v ČR,
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů rizika přírodních a společenských vlivů na životní
typy krajin Vztah příroda a společnost – principy
na životní prostředí
prostředí
a zásady ochrany přírody a životního prostředí,
chráněná území, ekologické a environmentální
problémy v ČR
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Moře - význam pro biosfúru
Cyklus oxidu uhličitého a tropický deštný les - porovnání, rozmanitost, ohrožování, význam pro nás
Lidské sídlo - město - vesnice - uměly ekosystém - jeho funkce avztajhy k okolí
Kulturní krajina - pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace po dnešek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Zemědělství a životní prostředí
Doprava a životní prostředí
Průmysl a životní prostředí
Ochrana přírody a kulturních památek
Změny v krajině - krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Nerovnoměrnost života na Zemi - rozdílné podmínky prostředí, rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky, globalizace a princip udržitelnosti
rozvoje
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Nekonfliktní život v multikulturní společnosti
Odpovědnost každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí - zejména ve vztahu k životnímu prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respeketující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny - při
realizaci zeměpisných projektů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování - práce s mapou, dovednosti pro učení a studium
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů v závislosti na obsah učiva
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování učení - příprava na další hodinu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy, místa, události a artefakty mající vztah k Evropě, naši sousedé v Evropě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská integrace
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Instituce Evropské unie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy - příprava na Den Evropy ve škole
život Evropanů, styl života a vzdělávání Evropanů
Evropské krajiny

5.15 Přírodovědné praktikum
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

0

0

1
Povinný

1
9. ročník

0

0

2

0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Přírodovědné praktikum

Člověk a příroda
Předmět Přírodovědné praktikum se vyučuje jako samostatný předmět, realizuje obsah vzdělávacího oboru
Člověk a příroda a je zaměřen na praktickou část předmětů Fyzika, Přírodopis, Chemie a Zeměpis. Cílem je
vyvolat zájem o přírodovědné předměty - měly by žáky bavit.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsah se dělí na část přírodopisnou, fyzikální, chemickou a zeměpisnou, které se vyučují zvlášť i se prolínají
předmětu (specifické informace o předmětu (v projektové výuce). .
důležité pro jeho realizaci)
V přírodopisné části praktika chceme přivést žáky do přírody. Umožnit jim přímý kontakt s živými i neživými
přírodninami, které znají jen z obrázků nebo internetu. Naučí se poznávat a zkoumat rostliny a živočichy,
Pravidelně budou navštěvovat chráněná území v blízkosti školy.
Ve fyzikální části praktika se žáci pomocí pokusů mají seznámit/pochopit fyzikální jevy, naučit se je popsat a
hledat jejich vysvětlení. Rozmanité pokusy budeme realizovat nejen s obvyklými výukovými pomůckami,
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ale i s tím, co najdeme kolem sebe.
V chemické části praktika chceme vést žáky k samostatné práci podle daného postupu - opět s cílem
popsat, pochopit vybrané jevy, naučit se hledat vysvětlení. Pracujeme pouze s běžně dostupnými
chemickými látkami.
V zeměpisné části praktika se budeme zabývat mapami a dostaneme se k práci v terénu – orientace,
mapování, využití krajiny, také práci s mapovými servery .
Snahou je vytvářet měsíční projekty, při jejichž řešení budou žáci uplatňovat znalosti a dovednosti napříč
přírodovědnými předměty.
Předmět přírodovědné praktikum se vyučuje v časové dotaci 1 hodina týdně v 6. a 7. ročníku a slouží jako
"nastartování" zájmu o předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis a vybavení žáků základními
praktickými dovednostmi pro realizaci výsledků těchto předmětů v praxi.

Integrace předmětů






Zeměpis (Geografie)
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a jevy zaznamenáváme vhodným způsobem
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Maximálně využíváme názorné pomůcky – ze sbírek, reálné předměty, obrázky, schémata.
kompetence žáků
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Společně vytváříme a následně ověřujeme hypotézy
Často zařazujeme praktické činnosti – objevování souvislostí vlastními silami, experimentování, měření
Vytváříme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci
Kompetence k řešení problémů:
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a jevy zaznamenáváme vhodným způsobem
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Společně vytváříme a následně ověřujeme hypotézy
Často zařazujeme praktické činnosti – objevování souvislostí vlastními silami, experimentování, měření
Vytváříme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci
Kompetence komunikativní:
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a jevy zaznamenáváme vhodným způsobem
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Způsob hodnocení žáků

Přírodovědné praktikum
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Často zařazujeme praktické činnosti – objevování souvislostí vlastními silami, experimentování, měření
Vytváříme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci
Kompetence sociální a personální:
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Společně vytváříme a následně ověřujeme hypotézy
Kompetence občanské:
Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a jevy zaznamenáváme vhodným způsobem
Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích
Kompetence pracovní:
Maximálně využíváme názorné pomůcky – ze sbírek, reálné předměty, obrázky, schémata.
Společně vytváříme a následně ověřujeme hypotézy
Často zařazujeme praktické činnosti – objevování souvislostí vlastními silami, experimentování, měření
Vytváříme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci
ZPŮSOBY HODNOCENÍ
 Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
 Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
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poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo a neprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.

Přírodovědné praktikum
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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7. ročník

RVP výstupy
ŠVP výstupy
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 1) definuje fyzikální veličiny jako vlastnosti látek,
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a které se dají změřit
tělesa
2) uvede značku a základní jednotku délky, převádí
na větší a menší jednotku
3) přesně změří délku a zapíše výsledek včetně
přesnosti měření
4) uvede značku a základní jednotku objemu,
převádí na jiné jednotky objemu
5) přesně změří objem a správně zapíše výsledek
svého měření
6) uvede značku a základní jednotku hmotnosti,
převádí na jiné jednotky hmotnosti
7) přesně změří hmotnost a správně zapíše
výsledek svého měření
8) uvede značku a základní jednotku času, převádí
na jiné jednotky času, užívá různá měřidla a
správně zapisuje výsledek měření
9) uvede značku a jednotku teploty, měří teplotu
F-9-2-03 změří velikost působící síly
1) rozliší druhy sil působících na těleso
2) uvede značku a jednotku síly
3) změří velikost působící síly
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými
pracuje bezpečně s vybranými chemickými látkami
dostupnými a běžně používanými látkami a
a hodnotí jejich rizikovost
hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím
pracovat nesmí
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede navrhne postupy a prakticky provede oddělování
oddělování složek směsí o známém složení;
složek směsí o známém složení, uvede příklady z
uvede příklady oddělování složek v praxi
praxe

Učivo
Fyzikální veličiny: délka, teplota, čas, hmotnost,
objem, rychlost Fyzikální jednotky, jejich čtení,
zápis a převody

Síla

Zásady bezpečné práce – ve školní pracovně i v
běžném životě

Směsi – různorodé, stejnorodé roztoky;
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku;
Koncentrovanější, zředěnější, nasycený a
nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a
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P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a neživé
přírody
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí
geografické informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních
zdrojů
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

7. ročník

aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání živé a neživé přírody
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních
zdrojů
ovládá základy praktické topografie a orientace v
terénu - orientuje se na mapě i v terénu

plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího
rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí
(usazování, filtrace, destilace)
Biologie hub Biologie rostlin

Jazyk mapy, měřítko, legenda, smluvené značky
komunikační, geografický a kartografický jazyk,
vybrané obecně používané geografické pojmy,
základní topografické útvary, důležité body, linie
a plošné útvary
Geografické exkurze, orientační body, pomůcky,
přístroje, hlavní a vedlejší světové strany, pohyb
podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a
výšek, náčrtky pochodové osy, hodnocení
přírodních jevů
aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, Geografické exkurze, orientační body, pomůcky,
zobrazování a hodnocení krajiny
přístroje, hlavní a vedlejší světové strany, pohyb
podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a
výšek, náčrtky pochodové osy, hodnocení
přírodních jevů
určuje v terénu světové strany, pohybuje se podle Geografické exkurze, orientační body, pomůcky,
azimutu a mapy,
přístroje, hlavní a vedlejší světové strany, pohyb
podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a
výšek, náčrtky pochodové osy, hodnocení
přírodních jevů
odhaduje vzdálenosti a výšky objektů v terénu,
Geografické exkurze, orientační body, pomůcky,
přístroje, hlavní a vedlejší světové strany, pohyb
podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a
výšek, náčrtky pochodové osy, hodnocení
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Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného
chování a jednání při mimořádných událostech
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného
chování a jednání při mimořádných událostech

7. ročník
přírodních jevů
provádí jednoduché náčrtky krajiny, situační plány, Geografické exkurze, orientační body, pomůcky,
schematické náčrtky pochodové osy
přístroje, hlavní a vedlejší světové strany, pohyb
podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a
výšek, náčrtky pochodové osy, hodnocení
přírodních jevů
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
Živelné pohromy, chování a jednání při nebezpečí
pobytu v krajině,
živelných pohrom v modelových situacích

uplatňuje v modelových situacích zásady
bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech

Živelné pohromy, chování a jednání při nebezpečí
živelných pohrom v modelových situacích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na učební látku
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, město, vesnice - zasazení v prostředí, význam porovnání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních vlastností pro kooperaci - seberegulace v případě nesouhlasu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, změny v krajině - krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a prosperity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování učen a studia
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
schopnost dotahovat nápady do reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
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7. ročník

sestavování příspěvků podle daných kritérií
Přírodovědné praktikum
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
geografické informace a zdroje dat z dostupných informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních
diagramů, statistických a dalších informačních
zdrojů
zdrojů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

používá s porozuměním základní geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání
přírody

aplikuje praktické metody poznávání přírody

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a neživé
přírody

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání živé a neživé přírody

Učivo
komunikační, geografický a kartografický jazyk vybrané pojmy, základní topografické útvary
hlavní kartografické produkty: mapa, jazyk mapy,
legenda geografická kartografie a topografie –
glóbus, zeměpisná síť, měřítko, orientace,
praktická cvičení
komunikační, geografický a kartografický jazyk vybrané pojmy, základní topografické útvary
hlavní kartografické produkty: mapa, jazyk mapy,
legenda geografická kartografie a topografie –
glóbus, zeměpisná síť, měřítko, orientace,
praktická cvičení
Praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem (popřípadě dalekohledem)
významní biologové a jejich objevy Biologie
živočichů
Praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem (popřípadě dalekohledem)
významní biologové a jejich objevy Biologie
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8. ročník

živočichů
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými
pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně zásady bezpečné práce – ve školní pracovně
dostupnými a běžně používanými látkami a
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost;
(laboratoři) i v běžném životě nebezpečné látky a
hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
přípravky – H- a P- věty, piktogramy a jejich
vybraných dostupných látek, se kterými zatím
posoudí nebezpečnost vybraných dostupných
význam Kovy a nekovy
pracovat nesmí
látek, se kterými zatím pracovat nesmí
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro
využívá znalosti Newtonových zákonů pro
Newtonovy zákony
objasňování či předvídání změn pohybu těles při předvídání změn pohybu těles při působení stálé
působení stálé výsledné síly v jednoduchých
výsledné síly v jednotlivých situacích
situacích
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na
předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné Archimédův zákon
těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
kapalině chování tělesa v kapalině
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, město, vesnice - zasazení v prostředí, význam porovnání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, změny v krajině - krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a prosperity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
sestavování příspěvků podle daných kritérií
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních vlastností pro kooperaci - seberegulace v případě nesouhlasu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
schopnost dotahovat nápady do reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na učební látku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování učení a studia
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5.16 Hudební výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

9. ročník

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

10

Hudební výchova

Umění a kultura
Škola považuje předmět Hudební výchova za příležitost, aby žáci poznávali svět jinak než racionálně – aby
jej vnímali umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a
vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými
prostředky. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti,
vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. V
tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku,
gesta, mimiky atp.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a
předmětu (specifické informace o předmětu poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich
důležité pro jeho realizaci)
využívání jako svébytného prostředku komunikace.
Obsahem Vokálních činností je podle možností jednotlivých žáků práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci
pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků dle
individuálních možností žáků.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a
gest podle možností jednotlivých žáků.
Obsahem Instrumentálních činností je podle možností jednotlivých žáků hra na hudební nástroje a jejich
využití při hudební reprodukci i produkci dle individuálních možností žáků.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a
gest dle individuálních možností žáků.
Obsahem Poslechových činností je podle možností jednotlivých žáků aktivní vnímání (percepce) znějící
hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu
analyzovat a interpretovat dle svých individuálních možností.
Předmět Hudební výchova je zařazen v každém ročníku v rozsahu 1 hodiny. V 8. a 9. ročníku jej doplňuje
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Název předmětu

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Hudební výchova
předmět Estetická výchova, který propojuje hudbu s jiným druhem umění.
Výuka Hudební výchovy probíhá v kmenové učebně nebo např. v počítačové učebně, ve dvoraně, v herně –
vždy s přihlédnutím k podpoře aktivního zapojení žáků během výuky.
Skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků v rámci platných předpisů.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.





Hudební výchova

Český jazyk
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou spolupráci – pohybové, instrumentální činnosti
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, instrumentáře
kompetence žáků
Nabízíme žákům činnosti podle určitého vzoru nebo návodu
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu – připravujeme vystoupení
Vytváříme příležitosti pro experimentování v oblasti vokální i instrumentální
Zařazujeme náměty ze všech oblastí kulturního života
Kompetence k řešení problémů:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou spolupráci – pohybové, instrumentální činnosti
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, instrumentáře
Nabízíme žákům činnosti podle určitého vzoru nebo návodu
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu – připravujeme vystoupení
Vytváříme příležitosti pro experimentování v oblasti vokální i instrumentální
Kompetence komunikativní:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou spolupráci – pohybové, instrumentální činnosti
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, instrumentáře
Nabízíme žákům činnosti podle určitého vzoru nebo návodu
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu – připravujeme vystoupení
Vytváříme příležitosti pro experimentování v oblasti vokální i instrumentální
Zařazujeme náměty ze všech oblastí kulturního života
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Název předmětu

Hudební výchova
Kompetence sociální a personální:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou spolupráci – pohybové, instrumentální činnosti
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, instrumentáře
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu – připravujeme vystoupení
Kompetence občanské:
Zařazujeme náměty ze všech oblastí kulturního života
Kompetence pracovní:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou spolupráci – pohybové, instrumentální činnosti
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, instrumentáře
Nabízíme žákům činnosti podle určitého vzoru nebo návodu
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu – připravujeme vystoupení
Vytváříme příležitosti pro experimentování v oblasti vokální i instrumentální
Zařazujeme náměty ze všech oblastí kulturního života

Způsob hodnocení žáků




Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Činnosti vykonává tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a rozvíjí je v individuálních i kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý,
originální, procítěný a přesný. S pomůckami a materiálem zachází hospodárně. Osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky uplatňuje tvořivě. Má o obsah předmětu aktivní zájem a projevuje k němu aktivní
vztah. Uvědoměle dodržuje zásady bezpečného chování. Vzorně udržuje používané nářadí a pomůcky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které rozvíjí v
individuálním i kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska
osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. S pomůckami a
materiálem zachází hospodárně. Projevuje zájem o obsah předmětu. Uvědoměle dodržuje zásady
bezpečného chování.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá zcela své schopnosti v
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Název předmětu

Hudební výchova
individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. S pomůckami a
materiálem zachází méně hospodárně. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich
aplikaci potřebuje pomoc učitele. Projevuje malý zájem o obsah předmětu. Podle aktuálních pokynů
dodržuje zásady bezpečného chování.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo tvořivý a aktivní. Jeho projev je méně uspokojivý, nehospodárný. Úkoly řeší s
častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen s pomocí učitele. Porušuje zásady hospodárného
využívání pomůcek a materiálu. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o nabízené činnosti. Nedodržuje
bezpečné chování podle aktuálních pokynů.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá
estetickou hodnotu. S pomůckami a materiálem zachází nehospodárně. Nerozvíjí se v individuálních ani
kolektivních projevech. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat ani s pomocí
učitele. Neprojevuje zájem o nabízené činnosti. Porušuje zásady bezpečného chování.

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci nejjednodušších

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Dle svých možností se vyjadřuje rytmicky přesně v hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
jednohlase
výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná)
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních
taktu
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Hudební výchova
hudebních forem

1. ročník
forem – dle svých možností

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje využívá jednoduché hudební nástroje k
hra na hudební nástroje – reprodukce motivů,
k doprovodné hře
doprovodné hře
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů
apod.
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
reaguje pohybem dle svých možností na znějící
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
směr melodie
dynamiku, směr melodie
improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové
paměti, reprodukce pohybů prováděných při
tanci či pohybových hrách
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozlišuje dle svých možností jednotlivé kvality tónů, hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby
proudu znějící hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební hra na hudební nástroje – reprodukce motivů,
některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, nástroje - dle svých možností
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
instrumentální a vokálně instrumentální
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů
apod.
hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4
taktu
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Hudební výchova

1. ročník

Řeč těla, zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity- schopnosti vidět jinak, citlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
Vyjadřuje se dle svých možností a dispozic rytmicky pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
přesně v jednohlase
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních
taktu
forem - dle svých možností
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Hudební výchova

2. ročník
využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře- dle svých možností

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie - dle svých možností
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné
tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby - dle svých možností
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební
nástroje - dle svých možností

hra na hudební nástroje – reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
orientace v prostoru – utváření pohybové
paměti, reprodukce pohybů prováděných při
tanci či pohybových hrách
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity- schopnosti vidět jinak, citlivosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
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Hudební výchova

2. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Vyjadřuje se dle svých možností a dispozic
rytmicky přesně v jednohlase

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních
forem dle svých možností
využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře dle svých možností

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

Učivo
pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4
taktu
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
hra na hudební nástroje – reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové
paměti, reprodukce pohybů prováděných při
tanci či pohybových hrách
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Hudební výchova

3. ročník

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
tempové a dynamické změny v proudu znějící
výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
hudby – dle svých možností
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná)
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
nástroje- dle svých možností
výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity- schopnosti vidět jinak, citlivosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Hudební výchova

4. ročník






RVP výstupy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
vyjadřuje se dle svých možností rytmicky přesně v pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
jednohlase
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních
taktu
forem - dle svých možností
využívá dle svých možností jednoduché hudební hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
nástroje k doprovodné hře
hra na hudební nástroje – reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie- dle svých možností

pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové
paměti, reprodukce pohybů prováděných při
tanci či pohybových hrách
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
tempové a dynamické změny v proudu znějící
výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
hudby dle svých možností
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná)
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební Hudební nástroje
nástroje – dle svých možností
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Hudební výchova

4. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity- schopnosti vidět jinak, citlivosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic
vyjadřuje se dle svých možností rytmicky přesně v
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či jednohlase či dvojhlase
dvojhlase v durových i mollových tóninách a při seznámí se teoreticky s durovými a mollovými

Učivo
pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
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5. ročník

zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

tóninami

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

realizuje podle svých individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou
hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou
pomocí not

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

využívá na základě svých hudebních schopností a
dovedností jednoduché popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby

vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních
dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a kroků, na základě individuálních schopností a
provádí elementární hudební improvizace
dovedností vytváří pohybové improvizace

rozšiřování hlasového rozsahu
hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4
taktu
dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový
dvojhlas apod.
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého grafického vyjádření
(např. linky), nota jako grafický znak pro tón,
zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako
opora při realizaci písně
intonace, vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách (V., III.
a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V.
stupně apod.), hudební hry (ozvěna, otázka odpověď apod.)
kvality tónů – délka, síla, barva, výška
hra na hudební nástroje – reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů
apod.
hra na hudební nástroje – reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů
apod.
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace – tvorba předeher, meziher a doher
s využitím tónového materiálu písně, hudební
doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém
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HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby
některé z užitých hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metrorytmické,
tempové, dynamické i zřetelné harmonické
změny
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace

5. ročník

rozpozná hudební formu jednoduché písně či
skladby

rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých
hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry
(ozvěna, otázka – odpověď), jednodílná písňová
forma (a – b)
záznam instrumentální melodie – čtení a zápis
rytmického schématu jednoduchého motivku či
tématu instrumentální skladby, využití notačních
programů
taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků

orientace v prostoru – utváření pohybové
paměti, reprodukce pohybů prováděných při
tanci či pohybových hrách
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná),
zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické,
harmonické změny v hudebním proudu
hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
hudební styly a žánry – hudba taneční,
pochodová, ukolébavka apod.
hudební formy – malá písňová forma, velká
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5. ročník
písňová forma, rondo, variace
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to
hudba a proč je taková)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity- schopnosti vidět jinak, citlivosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník








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

Učivo
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6. ročník

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic
Vyjadřuje se dle svých možností v jednohlase či
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase rytmicky přesně
dvojhlase v durových i mollových tóninách a při Seznamuje se s durovými a mollovými tóninami
zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

realizuje podle svých individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou
hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou
pomocí not

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4
taktu
dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový
dvojhlas apod.
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého grafického vyjádření
(např. linky), nota jako grafický znak pro tón,
zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako
opora při realizaci písně
intonace, vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách (V., III.
a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V.
stupně apod.), hudební hry (ozvěna, otázka odpověď apod.)
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace – tvorba předeher, meziher a doher
s využitím tónového materiálu písně, hudební
doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém
doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry
(ozvěna, otázka – odpověď), jednodílná písňová
forma (a – b)
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové
paměti, reprodukce pohybů prováděných při
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HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby

6. ročník
využívá na základě svých hudebních schopností a
dovedností a individuálních možností jednoduché
popřípadě složitější hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní
vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních
dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a kroků, na základě individuálních schopností a
provádí elementární hudební improvizace
dovedností vytváří pohybové improvizace

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby
některé z užitých hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metrorytmické,
tempové, dynamické i zřetelné harmonické
změny

rozpozná podle svých individuálních možností a
dispozic hudební formu jednoduché písně či
skladby

tanci či pohybových hrách
hra na hudební nástroje – reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů
apod.
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace – tvorba předeher, meziher a doher
s využitím tónového materiálu písně, hudební
doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém
doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry
(ozvěna, otázka – odpověď), jednodílná písňová
forma (a – b)
záznam instrumentální melodie – čtení a zápis
rytmického schématu jednoduchého motivku či
tématu instrumentální skladby, využití notačních
programů
taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
kvality tónů – délka, síla, barva, výška
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná),
zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické,
harmonické změny v hudebním proudu
hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
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6. ročník

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace

rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých
hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

hudební styly a žánry – hudba taneční,
pochodová, ukolébavka apod.
hudební formy – malá písňová forma, velká
písňová forma, rondo, variace
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to
hudba a proč je taková)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity- schopnosti vidět jinak, citlivosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník






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




RVP výstupy

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
využívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách

Učivo
pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy,
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace,
techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.),
jejich individuální využití při zpěvu i při
společných vokálně instrumentálních aktivitách
intonace a vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
hudební rytmus – odhalování vzájemných
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
orientace v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální
skladby
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
– reprodukce tónů, převádění melodií z nezpěvné
do zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i
melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu reflexe vokálního projevu –
vlastní vokální projev a vokální projev ostatních,
hledání možností nápravy hlasové
nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné
hudební činnosti
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě;
– reprodukce tónů, převádění melodií z nezpěvné
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7. ročník
vyjadřuje se dle svých dispozic rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní
projev druhého

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební
reprodukuje na základě svých individuálních
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách hudebních schopností a dovedností různé motivy,
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace – vše dle svých možností

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti realizuje podle svých individuálních schopností a
a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého

do zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i
melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu reflexe vokálního projevu –
vlastní vokální projev a vokální projev ostatních,
hledání možností nápravy hlasové
nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné
hudební činnosti
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce
melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých
skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím
nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a
počítače, nástrojová improvizace (jednoduché
hudební formy) záznam hudby – noty, notační
programy a další způsoby záznamu hudby
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje –
představy rytmické, melodické, tempové,
dynamické, formální tvorba doprovodů pro
hudebně dramatické projevy
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce
melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých
skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím
nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a
počítače, nástrojová improvizace (jednoduché
hudební formy) záznam hudby – noty, notační
programy a další způsoby záznamu hudby
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje –
představy rytmické, melodické, tempové,
dynamické, formální tvorba doprovodů pro
hudebně dramatické projevy
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HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace

7. ročník
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

pohybový doprovod znějící hudby – taktování,
taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
pohybové vyjádření hudby v návaznosti na
sémantiku hudebního díla – pantomima,
improvizace pohybové reakce na změny v proudu
znějící hudby – tempové, dynamické, rytmickometrické, harmonické orientace v prostoru –
rozvoj pohybové pamětí, reprodukce pohybů
prováděných při tanci či pohybových hrách
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
orientuje se dle svých možností v proudu znějící
orientace v hudebním prostoru a analýza
schopností a dovedností písně a skladby různých hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a hudební skladby – postihování hudebně
stylů a žánrů
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich
výrazových prostředků, významné sémantické
význam v hudbě a na základě toho přistupuje k
prvky užité ve skladbě (zvukomalba, dušemalba,
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost
hudební formy) a jejich význam pro pochopení
hudebního díla hudební dílo a její autor –
hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora,
vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč,
módnost a modernost, stylová provázanost)
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých
zařadí na základě individuálních schopností a
orientace v hudebním prostoru a analýza
stylových období, zvolí vhodný typ hudebně
získaných vědomostí vnímanou hudbu do
hudební skladby – postihování hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na
stylového období a porovnává ji z hlediska její
výrazových prostředků, významné sémantické
základě individuálních hudebních schopností a
slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami prvky užité ve skladbě (zvukomalba, dušemalba,
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost
pohybovou vazbu
hudební formy) a jejich význam pro pochopení
hudebního díla hudební dílo a její autor –
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
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7. ročník

charakteristické sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho přistupuje k
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami

nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora,
vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč,
módnost a modernost, stylová provázanost)
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity- schopnosti vidět jinak, citlivosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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8. ročník






Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební
využívá své individuální hudební schopnosti a
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách dovednosti při hudebních aktivitách

Učivo
pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy,
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace,
techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.),
jejich individuální využití při zpěvu i při
společných vokálně instrumentálních aktivitách
intonace a vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
hudební rytmus – odhalování vzájemných
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
orientace v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální
skladby
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti uplatňuje získané hudební dovednosti a návyky při pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně dle svých dispozic a možností rytmicky přesně v
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy,
čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
vokální projev druhého
techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.),
jejich individuální využití při zpěvu i při
společných vokálně instrumentálních aktivitách
intonace a vokální improvizace – diatonické
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HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace

8. ročník

reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace – vše dle svých možností

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
realizuje podle svých individuálních schopností a
schopností a dovedností písně a skladby různých dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
stylů a žánrů

postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
hudební rytmus – odhalování vzájemných
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
orientace v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální
skladby
pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy,
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace,
techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.),
jejich individuální využití při zpěvu i při
společných vokálně instrumentálních aktivitách
intonace a vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
hudební rytmus – odhalování vzájemných
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
orientace v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální
skladby
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
– reprodukce tónů, převádění melodií z nezpěvné
do zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i
melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu reflexe vokálního projevu –
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8. ročník

vlastní vokální projev a vokální projev ostatních,
hledání možností nápravy hlasové
nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné
hudební činnosti
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
rozpozná některé z tanců různých stylových
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce
schopností a dovedností písně a skladby různých období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových
melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých
stylů a žánrů
prvků k poslouchané hudbě a na základě
skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím
individuálních
hudebních
schopností
a
pohybové
nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou
počítače, nástrojová improvizace (jednoduché
stylových období, zvolí vhodný typ hudebně
vazbu
hudební formy) záznam hudby – noty, notační
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na
programy a další způsoby záznamu hudby
základě individuálních hudebních schopností a
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
myšlenek pomocí hudebního nástroje –
pohybovou vazbu
představy rytmické, melodické, tempové,
dynamické, formální tvorba doprovodů pro
hudebně dramatické projevy
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
orientuje se dle svých možností v proudu znějící
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich
skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím
význam v hudbě a na základě toho přistupuje k
význam v hudbě a na základě toho přistupuje k
nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
počítače, nástrojová improvizace (jednoduché
hudební formy) záznam hudby – noty, notační
programy a další způsoby záznamu hudby
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje –
představy rytmické, melodické, tempové,
dynamické, formální tvorba doprovodů pro
hudebně dramatické projevy
orientace v hudebním prostoru a analýza
hudební skladby – postihování hudebně
výrazových prostředků, významné sémantické
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HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami

8. ročník

zařadí na základě individuálních schopností a
získaných vědomostí vnímanou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

prvky užité ve skladbě (zvukomalba, dušemalba,
pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost
hudební formy) a jejich význam pro pochopení
hudebního díla hudební dílo a její autor –
hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora,
vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč,
módnost a modernost, stylová provázanost)
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
pohybový doprovod znějící hudby – taktování,
taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
pohybové vyjádření hudby v návaznosti na
sémantiku hudebního díla – pantomima,
improvizace pohybové reakce na změny v proudu
znějící hudby – tempové, dynamické, rytmickometrické, harmonické orientace v prostoru –
rozvoj pohybové pamětí, reprodukce pohybů
prováděných při tanci či pohybových hrách
orientace v hudebním prostoru a analýza
hudební skladby – postihování hudebně
výrazových prostředků, významné sémantické
prvky užité ve skladbě (zvukomalba, dušemalba,
pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost
hudební formy) a jejich význam pro pochopení
hudebního díla hudební dílo a její autor –
hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora,
vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč,
módnost a modernost, stylová provázanost)
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8. ročník
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity- schopnosti vidět jinak, citlivosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

9. ročník








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

Učivo
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9. ročník

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební
využívá své individuální hudební schopnosti a
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách dovednosti při hudebních aktivitách

pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy,
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace,
techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.),
jejich individuální využití při zpěvu i při
společných vokálně instrumentálních aktivitách
intonace a vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
hudební rytmus – odhalování vzájemných
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
orientace v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální
skladby
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti uplatňuje získané hudební dovednosti a návyky při pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy,
čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
kvalitní vokální projev druhého- dle svých možností techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.),
jejich individuální využití při zpěvu i při
společných vokálně instrumentálních aktivitách
intonace a vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
hudební rytmus – odhalování vzájemných
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
orientace v notovém záznamu vokální skladby –
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HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace

9. ročník

reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností a dle svých
možností různé motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
realizuje podle svých individuálních schopností a
schopností a dovedností písně a skladby různých dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
stylů a žánrů

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný typ hudebně

rozpozná dle svých možností některé z tanců
různých stylových období, zvolí vhodný typ

notový zápis jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální
skladby
pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy,
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace,
techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.),
jejich individuální využití při zpěvu i při
společných vokálně instrumentálních aktivitách
intonace a vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
hudební rytmus – odhalování vzájemných
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
orientace v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální
skladby
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
– reprodukce tónů, převádění melodií z nezpěvné
do zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i
melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu reflexe vokálního projevu –
vlastní vokální projev a vokální projev ostatních,
hledání možností nápravy hlasové
nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné
hudební činnosti
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce
melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých
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pohybových prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních schopností a
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
pohybovou vazbu

9. ročník
hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě
a na základě individuálních hudebních schopností a
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
pohybovou vazbu

skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím
nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a
počítače, nástrojová improvizace (jednoduché
hudební formy) záznam hudby – noty, notační
programy a další způsoby záznamu hudby
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje –
představy rytmické, melodické, tempové,
dynamické, formální tvorba doprovodů pro
hudebně dramatické projevy
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
orientuje se dle svých možností v proudu znějící
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich
skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím
význam v hudbě a na základě toho přistupuje k
význam v hudbě a na základě toho přistupuje k
nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
počítače, nástrojová improvizace (jednoduché
hudební formy) záznam hudby – noty, notační
programy a další způsoby záznamu hudby
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje –
představy rytmické, melodické, tempové,
dynamické, formální tvorba doprovodů pro
hudebně dramatické projevy
orientace v hudebním prostoru a analýza
hudební skladby – postihování hudebně
výrazových prostředků, významné sémantické
prvky užité ve skladbě (zvukomalba, dušemalba,
pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost
hudební formy) a jejich význam pro pochopení
hudebního díla hudební dílo a její autor –
hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora,

436

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Hudební výchova

9. ročník

vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč,
módnost a modernost, stylová provázanost)
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních
zařadí na základě individuálních schopností a
pohybový doprovod znějící hudby – taktování,
schopností a získaných vědomostí slyšenou
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
hudbu do stylového období a porovnává ji z
období a porovnává ji z hlediska její slohové a
pohybové vyjádření hudby v návaznosti na
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
stylové příslušnosti s dalšími skladbami
sémantiku hudebního díla – pantomima,
dalšími skladbami
improvizace pohybové reakce na změny v proudu
znějící hudby – tempové, dynamické, rytmickometrické, harmonické orientace v prostoru –
rozvoj pohybové pamětí, reprodukce pohybů
prováděných při tanci či pohybových hrách
orientace v hudebním prostoru a analýza
hudební skladby – postihování hudebně
výrazových prostředků, významné sémantické
prvky užité ve skladbě (zvukomalba, dušemalba,
pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost
hudební formy) a jejich význam pro pochopení
hudebního díla hudební dílo a její autor –
hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora,
vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč,
módnost a modernost, stylová provázanost)
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
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9. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity- schopnosti vidět jinak, citlivosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

10. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební
využívá své individuální hudební schopnosti a
schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách dovednosti při hudebních aktivitách

Učivo
pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy,
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace,
techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.),
jejich individuální využití při zpěvu i při
společných vokálně instrumentálních aktivitách
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10. ročník

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti
a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého

uplatňuje dle svých možností získané hudební
dovednosti a návyky i při mluvním projevu v
běžném životě; vyjadřuje se dle svých dispozic
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace

reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností i svých
možností různé motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace

intonace a vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
hudební rytmus – odhalování vzájemných
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
orientace v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální
skladby
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
– reprodukce tónů, převádění melodií z nezpěvné
do zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i
melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu reflexe vokálního projevu –
vlastní vokální projev a vokální projev ostatních,
hledání možností nápravy hlasové
nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné
hudební činnosti
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce
melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých
skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím
nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a
počítače, nástrojová improvizace (jednoduché
hudební formy) záznam hudby – noty, notační
programy a další způsoby záznamu hudby
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje –
představy rytmické, melodické, tempové,
dynamické, formální tvorba doprovodů pro
hudebně dramatické projevy
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10. ročník

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
realizuje podle svých možností a individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých schopností a dovedností písně a skladby různých
stylů a žánrů
stylů a žánrů

hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce
melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých
skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím
nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a
počítače, nástrojová improvizace (jednoduché
hudební formy) záznam hudby – noty, notační
programy a další způsoby záznamu hudby
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje –
představy rytmické, melodické, tempové,
dynamické, formální tvorba doprovodů pro
hudebně dramatické projevy
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých
rozpozná některé z tanců různých stylových
pohybový doprovod znějící hudby – taktování,
stylových období, zvolí vhodný typ hudebně
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových
taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na
prvků k poslouchané hudbě a na základě
pohybové vyjádření hudby v návaznosti na
základě individuálních hudebních schopností a
individuálních hudebních schopností a pohybové sémantiku hudebního díla – pantomima,
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou
improvizace pohybové reakce na změny v proudu
pohybovou vazbu
vazbu – dle svých možností
znějící hudby – tempové, dynamické, rytmickometrické, harmonické orientace v prostoru –
rozvoj pohybové pamětí, reprodukce pohybů
prováděných při tanci či pohybových hrách
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
orientuje se – dle svých možností - v proudu znějící orientace v hudebním prostoru a analýza
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a hudební skladby – postihování hudebně
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich
výrazových prostředků, významné sémantické
význam v hudbě a na základě toho přistupuje k
význam v hudbě a na základě toho přistupuje k
prvky užité ve skladbě (zvukomalba, dušemalba,
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost
hudební formy) a jejich význam
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních
zařadí na základě svých možností a individuálních pro pochopení hudebního díla hudební dílo a její
schopností a získaných vědomostí slyšenou
schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu autor – hudební skladba v kontextu s jinými
hudbu do stylového období a porovnává ji z
do stylového období a porovnává ji z hlediska její hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku,
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace,
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dalšími skladbami

epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová
provázanost) hudební styly a žánry – chápání
jejich funkcí vzhledem k životu jedince i
společnosti, kulturním tradicím a zvykům

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, zvuků a slov
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity- schopnosti vidět jinak, citlivosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace

5.17 Výtvarná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

2
Povinný

2
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

12
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Výtvarná výchova

Umění a kultura
Škola považuje předmět Výtvarná výchova za příležitost pro umělecké osvojování světa = osvojování s
estetickým účinkem. Žáci si tak rozvíjejí specifické cítění, tvořivost a stávají se vnímaví k uměleckému dílu a
jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání
vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních
lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech
výtvarné výchovy jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím linie, bodu, tvaru a
barvy.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahem předmětu Výtvarná výchova na I. stupni je především tvůrčí činnost – tvorba vlastních vizuálně
předmětu (specifické informace o předmětu obrazných vyjádření. Výtvarná výchova slouží našim nejmladším žákům rovněž jako významný komunikační
důležité pro jeho realizaci)
a relaxační prostředek. V prvním období prvního stupně mají činnosti ve Výtvarné výchově nezanedbatelný
vliv na rozvoj jemné motoriky žáků důležité jak pro psaní i celkový rozvoj grafomotorických dovedností.
Náměty výtvarných činností vycházejí z aktuálního života, společenského i přírodního dění. Prostřednictvím
výtvarných činností se realizuje řada námětů z průřezových témat, využívá se časové možnosti s žáky o
tématu promlouvat.
Souběžně se prostřednictvím Výtvarné výchovy budují i kompetence pracovní – bezpečné a účinné
zacházení s materiálem a výtvarnými potřebami - a vytvářejí se správné pracovní i environmentální návyky
(správné postupy činností, šetření materiálem, recyklace materiálů).
Náměty konkrétních výtvarných činnosti jsou ovlivňovány aktuálním životem, potřebami školy a především
celoškolními projekty.
Předmět Výtvarná výchova významně přispívá k rovnoměrnému rozvoji osobností našich žáků a jejich
aktivnímu a tvořivému přístupu k životu.
K vlastní tvorbě jsou aktuálně využívány materiály a potřeby podle finančních možností rodičů i školy. Je
snaha využívat i materiály „odpadní“ PET lahve, kelímky, krabičky, lepenkový papír, krabice apod. a tímto
způsobem vést žáky k "recyklaci" a chování odpovědnému k životnímu prostředí.
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova:
V 1. a 2. ročníku je předmět vyučován v rozsahu dvou hodin týdně, v ostatních ročnících v rozsahu jedné
hodiny týdně.
Na výuku Výtvarné výchovy mohou být z organizačních důvodů vytvářeny skupiny žáků z více ročníku
v souladu s platnými předpisy.
Výtvarná výchova přesahuje do předmětu český jazyk (ilustrace četby, výuka písma) a spolupracuje s
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Integrace předmětů

Výtvarná výchova
předmětem Hudební výchova (umělecké osvojování světa) a s předmětem Estetická výchova (v 8. a 9.
ročníku).
Výuka Výtvarné výchovy probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, ve kmenové třídě, kdekoliv ve škole
či na zahradě nebo v terénu v okolí školy, pokud je to z hlediska výukového přínosné.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.



Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, materiálů, potřeb
kompetence žáků
Nabízíme žákům činnosti podle určitého vzoru nebo návodu
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu
Vytváříme příležitosti pro experimentování s materiály
Zařazujeme náměty ze všech oblastí života
Kompetence k řešení problémů:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, materiálů, potřeb
Nabízíme žákům činnosti podle určitého vzoru nebo návodu
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu
Vytváříme příležitosti pro experimentování s materiály
Zařazujeme náměty ze všech oblastí života
Kompetence komunikativní:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, materiálů, potřeb
Nabízíme žákům činnosti podle určitého vzoru nebo návodu
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu
Vytváříme příležitosti pro experimentování s materiály
Zařazujeme náměty ze všech oblastí života
Kompetence sociální a personální:
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Způsob hodnocení žáků

Výtvarná výchova
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, materiálů, potřeb
Kompetence občanské:
Zařazujeme náměty ze všech oblastí života
Kompetence pracovní:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, materiálů, potřeb
Nabízíme žákům činnosti podle určitého vzoru nebo návodu
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu
Vytváříme příležitosti pro experimentování s materiály
Zařazujeme náměty ze všech oblastí života
Hodnotí se klasifikací, pokud si rodiče nepožádají o jiný způsob hodnocení. Hodnotí se k přihlédnutí ke
specifiku předmětu Výtvarná výchova, především bez přihlédnutí k výtvarnému talentu žáka a s důrazem
na úsilí věnované přípravě a tvorbě díla. Vyučující se snaží pro každou práci zavést specifické měřitelné
parametry a na jejich základě dílo hodnotit. Doporučeným způsobem je závěrečná výstava děl žáků spojená
s rozhovorem a obhajobou práce před spolužáky.
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Činnosti vykonává tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a rozvíjí je v individuálních i kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý,
originální, procítěný a přesný. S pomůckami a materiálem zachází hospodárně. Osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky uplatňuje tvořivě. Má o obsah předmětu aktivní zájem a projevuje k němu aktivní
vztah. Uvědoměle dodržuje zásady bezpečného chování. Vzorně udržuje používané nářadí a pomůcky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které rozvíjí v
individuálním i kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska
osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. S pomůckami a
materiálem zachází hospodárně. Projevuje zájem o obsah předmětu. Uvědoměle dodržuje zásady
bezpečného chování.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá zcela své schopnosti v
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Výtvarná výchova
individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. S pomůckami a
materiálem zachází méně hospodárně. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich
aplikaci potřebuje pomoc učitele. Projevuje malý zájem o obsah předmětu. Podle aktuálních pokynů
dodržuje zásady bezpečného chování.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo tvořivý a aktivní. Jeho projev je méně uspokojivý, nehospodárný. Úkoly řeší s
častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen s pomocí učitele. Porušuje zásady hospodárného
využívání pomůcek a materiálu. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o nabízené činnosti. Nedodržuje
bezpečné chování podle aktuálních pokynů.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá
estetickou hodnotu. S pomůckami a materiálem zachází nehospodárně. Nerozvíjí se v individuálních ani
kolektivních projevech. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat ani s pomocí
učitele. Neprojevuje zájem o nabízené činnosti. Porušuje zásady bezpečného chování.

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
vjemů, zážitků a představ
představ

Učivo
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
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VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy,
barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a
do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil

1. ročník

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

obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
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1. ročník
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
vhodné prostředky
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
se svojí dosavadní zkušeností
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
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1. ročník

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil

dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
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1. ročník
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení schopnosti vidět věci jinak, být citlivý a dotahovat nápady do realiyt
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Využití odpadního materiálu pro tvorbu jako jeden ze způsobů řešení odpadového hospodářství
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky z Evropy, život dětí v jiných zemích.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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2. ročník





RVP výstupy

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
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

Učivo
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
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vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí
vhodné prostředky

dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
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k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
se svojí dosavadní zkušeností
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
upravil
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
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Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Využití odpadního materiálu pro tvorbu jako jeden ze způsobů řešení odpadového hospodářství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení schopnosti vidět věci jinak, být citlivý a dotahovat nápady do realiyt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování.

453

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Výtvarná výchova

2. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky z Evropy, život dětí v jiných zemích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy.
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

Učivo
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
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3. ročník

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

k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
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Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
se svojí dosavadní zkušeností
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
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na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil

všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Využití odpadního materiálu pro tvorbu jako jeden ze způsobů řešení odpadového hospodářství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení schopnosti vidět věci jinak, být citlivý a dotahovat nápady do realiyt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky z Evropy, život dětí v jiných zemích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy.
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník








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

Učivo
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
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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

Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
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všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
vhodné prostředky
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
se svojí dosavadní zkušeností
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
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na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil

světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty Experimentování s barvou Ztvárnění
nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy
Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast,
světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše
Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce
dle pozorování a představy Rozmístění
obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá
reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor
Vytváření esteticky působivých objektů
kombinací různých výtvarných technik shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk,
vyškrabávání,.... Ilustrátoři dle používané
čítankové a mimočítankové četby - pokračování
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Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění
všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně
k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda,
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle
předloh, také dle představ) Dekorativní motiv
vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní
kompozice na oblé ploše

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Využití odpadního materiálu pro tvorbu jako jeden ze způsobů řešení odpadového hospodářství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení schopnosti vidět věci jinak, být citlivý a dotahovat nápady do realiyt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky z Evropy, život dětí v jiných zemích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy.
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Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je
vyjádření; porovnává je na základě vztahů
na základě vztahů (světlostní poměry, barevné
(světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční kontrasty, proporční vztahy a jiné)
vztahy a jiné)

Učivo
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
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Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření
předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
modelování a skulpturální postup; v prostorovém objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
tělu i jako nezávislý model
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných
při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení
zaměřuje na projevení vlastních životních
předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
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vlastních životních zkušeností i na tvorbu
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální
nejbližší sociální vztahy
vztahy

VV-5-1-04 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

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

barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
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plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
kombinuje prostředky (včetně prostředků a
prostředky (včetně prostředků a postupů
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
postupů současného výtvarného umění)
současného výtvarného umění)
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
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detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně porovnává různé interpretace vizuálně obrazného Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
zdroji inspirace
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
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mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
nalézá a do komunikace v sociálních vztazích
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
samostatně vytvořil, vybral či upravil
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
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svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Využití odpadního materiálu pro tvorbu jako jeden ze způsobů řešení odpadového hospodářství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení schopnosti vidět věci jinak, být citlivý a dotahovat nápady do realiyt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky z Evropy, život dětí v jiných zemích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy.
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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RVP výstupy

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává
prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je
na základě vztahů (světlostní poměry, barevné
kontrasty, proporční vztahy a jiné)

1) užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření

Učivo
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
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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

barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
zaměřuje na projevení vlastních životních
předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
vztahy
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
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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

plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
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detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
prostředky (včetně prostředků a postupů
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
současného výtvarného umění)
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a

473

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Výtvarná výchova

6. ročník
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
inspirace
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
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svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
nalézá a do komunikace v sociálních vztazích
Tematické práce Lidské a zvířecí postavy,
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly,
samostatně vytvořil, vybral či upravil
barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných
objektů i jiných neúplných částí Řešení využití
plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce
dle předlohy a představy Tematické práce Linie,
tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v
plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků
v ploše Proporční poměry Symetrické a
asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a
krychle Některé druhy písma, ozdobné písmeno
Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s
detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření
esteticky působících objektů kombinací různých
výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž,
frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž, ...
Ilustrátoři dle používané čítankové a
mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí
- rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba
konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a
mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika,
nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle
svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk.
Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení
v ploše.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Využití odpadního materiálu pro tvorbu jako jeden ze způsobů řešení odpadového hospodářství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení schopnosti vidět věci jinak, být citlivý a dotahovat nápady do realiyt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky z Evropy, život dětí v jiných zemích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy.
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
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a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků;
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání
podnětů z představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném
výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky
pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i
běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i
z osobních zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

7. ročník
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
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VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v
sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro
jejich prezentaci

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba interiéru
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
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kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
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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

Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba interiéru
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
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vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní

Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba interiéru
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
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osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
obrazných vyjádření
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
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rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v
rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba interiéru
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
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kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
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interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba interiéru
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
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jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba interiéru

486

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Výtvarná výchova

7. ročník
porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
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ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba interiéru
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
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Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
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směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba interiéru

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Využití odpadního materiálu pro tvorbu jako jeden ze způsobů řešení odpadového hospodářství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení schopnosti vidět věci jinak, být citlivý a dotahovat nápady do realiyt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky z Evropy, život dětí v jiných zemích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy.
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník








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

Učivo
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
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užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných

koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
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ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
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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

Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
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kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
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Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
obrazných vyjádření
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
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rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v

Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
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rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
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interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
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kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
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porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
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jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
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ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
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prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Využití odpadního materiálu pro tvorbu jako jeden ze způsobů řešení odpadového hospodářství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení schopnosti vidět věci jinak, být citlivý a dotahovat nápady do realiyt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky z Evropy, život dětí v jiných zemích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy.
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

9. ročník








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

Učivo
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
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kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a

506

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Výtvarná výchova

9. ročník

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
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jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
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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

Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
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prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
obrazných vyjádření
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
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Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
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rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v
rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
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tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
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interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
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porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
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(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
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9. ročník

ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
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spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
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citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Využití odpadního materiálu pro tvorbu jako jeden ze způsobů řešení odpadového hospodářství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení schopnosti vidět věci jinak, být citlivý a dotahovat nápady do realiyt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky z Evropy, život dětí v jiných zemích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy.
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

10. ročník








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

ŠVP výstupy
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

Učivo
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
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užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
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(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
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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

Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
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spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
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citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
obrazných vyjádření
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
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rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v
rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
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náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
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interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
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přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
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porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
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ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte
Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura
tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické
přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v
prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus
Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních
dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a
architektonické objekty. Zobrazování člověka,
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skupiny postav (zjednodušení), polohy těla,
náznak pohybu Perspektivní zobrazování
(jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva)
Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování,
kolorovaná kresba,… Jednoduché plošné
kompozice z linií a tvarů – práce s barvou jako s
výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití
specifických a mnohostranných výrazových
možností a funkcí barvy Barva jako prostředek
vizuálního, psychického a emocionálního
působení Barevné etudy a experimenty
přesahující rámec dekorativních prací – úzká
spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace,
tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo
jako významný prvek vizuální komunikace
Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování,
koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix),…
Plastická a prostorová tvorba Užití základních
výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v
experimentální činnosti Individuální popř.
společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace Techniky: Modelování, aranžování,
konstruování, lepení, našívání,… Materiál: papír,
hlína, drát, sádra, dřevo, plast,… Konstruování
prostorových objektů z různých materiálů
Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary
Prostorová představivost Techniky: sestavování,
stříhání, řezání, přehýbání, modelování,
vyklápění, spojování,… Materiál: papír, karton,
lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky,
řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké
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umění, Románské umění, Gotika, Renesance,
Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus,
Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní
směry,…) Propojenost s tematickými pracemi a
projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě
Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a
tematická tvorba Subjektivní vyjádření
fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů – malba, grafické
a kombinované techniky Rozvíjení smyslové
citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba inte

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Využití odpadního materiálu pro tvorbu jako jeden ze způsobů řešení odpadového hospodářství
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení schopnosti vidět věci jinak, být citlivý a dotahovat nápady do realiyt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zážitky z Evropy, život dětí v jiných zemích.
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa, Den Evropy.

5.18 Estetická výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

0

0

0

0

1
Povinný

1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

2

Estetická výchova
Umění a kultura
Předmět Estetická výchova je určen žákům 9. a 10. ročníku a klade důraz, na rozdíl od Hudební a Výtvarné
výchovy, s nimiž se podílí na realizaci vzdělávacího obsahu Umění a kultura, na širší nazírání na kulturu a
umění. Pracuje se s historickými souvislostmi vybraných hudebních a výtvarných děl a se společenským
kontextem ovlivňujícím umění a kulturu.
Žáci poznávají zákonitosti tvorby, sledují se vybraná umělecká díla. Žáci je vnímají vzhledem ke svému věku
a zkušenostem, dokáží je interpretovat a rozpoznávat. Seznamují se s historickými souvislostmi v dílech
uměleckých a hudebních. Nalézají vztahy mezi jednotlivými druhy umění a uplatňují je v praxi.
Cíle:
 Chápat umění jako způsob poznání a prostředek komunikace. Umění a kultura se stává součástí
žákovy osobnosti
 Vnímat, cítit a představovat si na základě vlastního, intenzivního a emotivního prožitku
 Kultivovat projev a utvářet u žáků vnitřní hierarchii hodnot
 Vytvářet podnětnou atmosféru, nebránit se dialogu
 Být tolerantní v přístupu k různým kulturním hodnotám
 Vytvářet mosty mezi skupinami, národy a národnostmi
 Uvědomit si sebe samého, být kreativní
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Bořit stereotypy života a obohacovat své životní zkušenosti
Podílet se na tvorbě a tím vyjadřovat své osobní prožitky a postoje
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahem Estetické výchovy jsou výstupy z Hudební a Výtvarné výchovy zaměřené na teoretické znalosti předmětu (specifické informace o předmětu hudební skladatelé, výtvarní umělci a jejich dílo, okolnosti vzniku hudebních děl, orientace v hudebních a
důležité pro jeho realizaci)
výtvarných dílech a produkcích, souvislost hudby, výtvarných umění s jinými druhy umění.
Předmět je zařazen v 9. a 10. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně.
Výuka Estetické výchovy probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy nebo ve kmenové třídě či kdekoliv ve
škole. Dle aktuální nabídky výstav lze realizovat výuku i ve výstavní síni Památníku Alfonse Muchy v
Ivančicích nebo v galeriích v Brně či výstavních sálech v okolí Ivančic.
Na výuku Estetické výchovy mohou být z organizačních důvodů vytvářeny skupiny žáků z více ročníku v
souladu s platnými předpisy.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podíleti žáci.
Integrace předmětů
 Výtvarná výchova



Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností a témat ke zpracovávání
kompetence žáků
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu
Zařazujeme náměty ze všech oblastí kulturního života - učíme se prožitkem
Kompetence k řešení problémů:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností a témat ke zpracovávání
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu
Zařazujeme náměty ze všech oblastí kulturního života - všímáme si problémů
Kompetence komunikativní:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností a témat ke zpracovávání
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Způsob hodnocení žáků

Estetická výchova
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu
Zařazujeme náměty ze všech oblastí kulturního života - zajímáme se o aktuální kulturní dění
Kompetence sociální a personální:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností a témat ke zpracovávání
Zařazujeme náměty ze všech oblastí kulturního života
Kompetence občanské:
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu
Zařazujeme náměty ze všech oblastí kulturního života
Kompetence pracovní:
Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci
Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností a témat ke zpracovávání
Podílíme se na celoškolním celoročním projektu
Zařazujeme náměty ze všech oblastí kulturního života
Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při snaze
nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
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Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo a neprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.

Estetická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy

Učivo
hudební dílo a její autor – hudební skladba v
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jinými druhy umění

umění

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i
z osobních zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v
sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro
jejich prezentaci
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i
z osobních zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech

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

kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly,
dobou vzniku, životem autora, vlastními
zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč, módnost
a modernost, stylová provázanost)
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
interpretace znějící hudby – slovní
charakterizování hudebního díla (slohové a
stylové zařazení apod.), vytváření vlastní soudů a
preferencí
Umělecké směry (Pravěk, Starověké umění,
Románské umění, Gotika, Renesance, Baroko,
Rokoko, Klasicismus, Romantismus, Realismus,
Impresionismus, Secese, Moderní směry,…)
Propojenost s tematickými pracemi a projekty
Důraz na prožitek a jeho vyjádření Kategorizace
představ, prožitků, zkušeností, poznatků uplatnění při vlastní tvorbě Subjektivní výtvarné
vyjádření reality Fantazijní a tematická tvorba
Subjektivní vyjádření fantastických představ za
využití různorodých materiálů a výtvarných
postupů – malba, grafické a kombinované
techniky
Umělecké směry (Pravěk, Starověké umění,
Románské umění, Gotika, Renesance, Baroko,
Rokoko, Klasicismus, Romantismus, Realismus,
Impresionismus, Secese, Moderní směry,…)
Propojenost s tematickými pracemi a projekty
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různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v
sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro
jejich prezentaci
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i
z osobních zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v
sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro
jejich prezentaci

9. ročník
Důraz na prožitek a jeho vyjádření Kategorizace
představ, prožitků, zkušeností, poznatků uplatnění při vlastní tvorbě Subjektivní výtvarné
vyjádření reality Fantazijní a tematická tvorba
Subjektivní vyjádření fantastických představ za
využití různorodých materiálů a výtvarných
postupů – malba, grafické a kombinované
techniky
ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

Umělecké směry (Pravěk, Starověké umění,
Románské umění, Gotika, Renesance, Baroko,
Rokoko, Klasicismus, Romantismus, Realismus,
Impresionismus, Secese, Moderní směry,…)
Propojenost s tematickými pracemi a projekty
Důraz na prožitek a jeho vyjádření Kategorizace
představ, prožitků, zkušeností, poznatků uplatnění při vlastní tvorbě Subjektivní výtvarné
vyjádření reality Fantazijní a tematická tvorba
Subjektivní vyjádření fantastických představ za
využití různorodých materiálů a výtvarných
postupů – malba, grafické a kombinované
techniky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Regulace vlastního jednání i prožívání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality
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9. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a srozumitelná komunikace, řešení konfliktů, organizování práce skupiny
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na každodenní život jednotlivce, vliv médií na kulturu
Estetická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění

10. ročník








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

Učivo
Hudební dílo a jeho autor - hudební skladba v
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly,
dobou vzniku, životem autora, vlastními
zkušenostmi Hudební styly a žánry - chápání
jejich funkce vzhledem k životu jedince
Hudební dílo a jeho autor - hudební skladba v
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly,
dobou vzniku, životem autora, vlastními
zkušenostmi Hudební styly a žánry - chápání
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VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v
sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro
jejich prezentaci

10. ročník
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

jejich funkce vzhledem k životu jedince
Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby
a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření
děl výtvarného umění, historické, sociální a
kulturní potřeby
Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby
a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření
děl výtvarného umění, historické, sociální a
kulturní potřeby

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na každodenní život jednotlivce, vliv médií na kulturu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a srozumitelná komunikace, řešení konfliktů, organizování práce skupiny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Regulace vlastního jednání i prožívání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace
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5.19 Tělesná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

20

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Předmět Tělesná výchova pozitivně ovlivňuje zdraví žáků, a to praktickým nácvikem pohybových
dovedností, poznatky i způsoby chování. Škola považuje za velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě
s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Edukace v tomto předmětu je silně ovlivněna
kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole.
Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech
souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivního přístupu žáků k
rozvoji i ochraně zdraví.
Pro motivaci žáků se škola aktivně zapojuje do celostátních aktivit podporujících zdravý pohyb a zdravý
životní styl : Sazka Olympijský víceboj.
Hlavní myšlenka Sazka Olympijského víceboje: "Statistiky jasně ukazují, že děti se hýbou málo, a my to
chceme změnit. Proto jsme připravili Sazka Olympijský víceboj, který nabízí sportovní náplň pro všechny
děti. Ať už školáky povzbudí ke sportování pro radost nebo v nich probudí touhu ukázat sportovní talent,
hlavní je, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí. Skvělou motivací je sportovní
vysvědčení, které dětem ukáže jejich silné sportovní stránky, setkání s olympioniky nebo možnost
probojovat se až do republikového finále v rámci OVOV." Více na:
http://ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahem předmětu Tělesná výchova je aktivní pohyb žáků, který vede od poznání vlastních pohybových
předmětu (specifické informace o předmětu možností a zájmů k jejich maximálnímu rozvoji. Cílem je vytvořit příjemný pohybový prožitek, který povede
důležité pro jeho realizaci)
žáky k uvolnění a relaxaci.
Obsahovou náplň tvoří i celoročně plněné podmínky a úkoly Olympijského víceboje.
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Integrace předmětů

Tělesná výchova
V 1. a 2. ročníku je položen důraz na nácvik samostatnosti a dodržování hygienických návyků spojených s
tělesným cvičením.
Výuka plavání se ve škole z organizačních důvodů a materiálních podmínek zatím nezařazuje.
Podle aktuálních přírodních podmínek je každý rok zařazeno sáňkování a běžecké lyžování přímo v areálu
školy - škola má podmínky i vhodné materiální vybavení.
Turistika a pobyt v přírodě se realizují jako jednodenní akce v době konání Školního těšení, Vánočního
těšení, Prázdninového těšení a třídních výletů.
Do předmětu Tělesná výchova jsou zařazeny tematické okruhy z průřezového tématu Osobnostní a sociální
výchova.
Tělesná výchova spolupracují předměty Matematika – měření výkonů aneb matematika v praxi a
vzdělávací obor Člověk a jeho svět s učivem zaměřeným na zdravý životní styl.
Předmět Tělesná výchova je na I. i II. stupni realizován v rozsahu 2 hodin týdně v každém ročníku.
Na I. stupni jsou v rámci výuky Tělesné výchovy vytvářeny skupiny žáků početně umožňující zahrát si různé
pohybové hry. Skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků v rámci platných předpisů.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
cvičení, individuální cvičení, hry), akcentují se diferencované učební styly žáků, jejich zdravotní omezení (viz
zdravotní postižení) a fyzická zdatnost, volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se mohou
podílet i žáci.
Tělesná výchova se vyučuje ve školní tělocvičně, na školním hřišti, na školní zahradě, běhy se realizují v
oblasti Pancířů, zimní sporty na školní zahradě, po domluvě lze využít plně vybavené atletické hřiště
místního gymnázia nebo Sportovní stadion Ivančice. K turistice je využíváno především okolí řek Jihlavy,
Oslavy, Rokytné a Bobravy
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (skupinová cvičení,
individuální cvičení, kooperativní cvičení), akcentují se diferencované učební styly žáků a výkonnost žáků i
jejich zdravotní omezení (voz zdravotní postižení) a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování
se mohou podílet i žáci.



Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Dodržujeme pravidla bezpečného chování na sportovištích, dodržování pravidel her
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Průběžně vhodně seznamuje s úspěchy českých sportovců a aktuálním sportovním děním
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:

543

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Název předmětu

Tělesná výchova
Dodržujeme pravidla bezpečného chování na sportovištích, dodržování pravidel her
Aktivně se podílíme na celoškolních akcích – turistice v době Vánočního a Prázdninového těšení, Zahradní
slavnosti i jindy
Kompetence komunikativní:
Dodržujeme pravidla bezpečného chování na sportovištích, dodržování pravidel her
Využíváme kooperativní učení a vrstevnickou pomoc při pohybových nebo sportovních hrách a při
přípravách všech činností
Aktivně se podílíme na celoškolních akcích – turistice v době Vánočního a Prázdninového těšení, Zahradní
slavnosti i jindy Průběžně vhodně seznamuje s úspěchy českých sportovců a aktuálním sportovním děním
Kompetence sociální a personální:
Dodržujeme pravidla bezpečného chování na sportovištích, dodržování pravidel her
Využíváme kooperativní učení a vrstevnickou pomoc při pohybových nebo sportovních hrách a při
přípravách všech činností
Využíváme kooperativní učení a vrstevnickou pomoc při pohybových nebo sportovních hrách a při
přípravách všech činností

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Kompetence občanské:
Průběžně vhodně seznamuje s úspěchy českých sportovců a aktuálním sportovním děním
Kompetence pracovní:
Využíváme kooperativní učení a vrstevnickou pomoc při pohybových nebo sportovních hrách a při
přípravách všech činností
Aktivně se podílíme na celoškolních akcích – turistice v době Vánočního a Prázdninového těšení, Zahradní
slavnosti i jindy
Na II. stupni jsou žáci rozděleni v době výuky Tělesné výchovy na chlapce a dívky. Jejich výuka probíhá
fyzicky odděleně. Podle možností rozvrhu neprobíhá výuka tělesné výchovy chlapců a děvčat ve stejném
čase (z důvodu jedné tělocvičny), ale v kombinaci s jiným předmětem. Skupiny mohou být složeny z žáků
různých ročníků a s různým druhem zdravotního postižení v rámci platných předpisů.
ZPŮSOBY HODNOCENÍ
* Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
* Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při snaze
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Tělesná výchova
nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Slovní hodnocení
* Slovní hodnocení je vždy konkrétní, pozitivní a zaznamenává pokrok, kterého žák dosáhl. Slovní
hodnocení je zřetelně převoditelné do klasifikační stupnice.
* Předpokladem každého hodnocení je stanovení jednoznačných kritérií hodnocení.
* Kritéria vycházejí z výstupů školního vzdělávacího programu a konkrétního individuálního vzdělávacího
plánu žáka.
- Kritériem je vždy aktivní sloveso uvedené ve výstupu ( např. čte, orientuje se, přiřazuje, řadí, třídí, zná,
píše, počítá, používá, modeluje, uplatňuje s konkrétním předmětem (co umí) doplněné vyjádřením míry
zvládnutí popřípadě konkretizací učiva, které žák zvládl:
Slovní hodnocení
výborně …. bezpečně, jistě ….
chvalitebně … s částečnou pomocí učitele ….
dobře …. s pomocí učitele ….
dostatečně ….. s pomocí učitele doplněno výběrem části výstupu popřípadě větší konkretizací učiva,
které žák zvládá
nedostatečně ….. nezvládá ….
Klasifikace známkami v předmětech výchovného zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Činnosti vykonává tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a rozvíjí je v individuálních i kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý,
originální, procítěný a přesný. S pomůckami a materiálem zachází hospodárně. Osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky uplatňuje tvořivě. Má o obsah předmětu aktivní zájem a projevuje k němu aktivní
vztah. Uvědoměle dodržuje zásady bezpečného chování. Vzorně udržuje používané nářadí a pomůcky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které rozvíjí v
individuálním i kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska
osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. S pomůckami a
materiálem zachází hospodárně. Projevuje zájem o obsah předmětu. Uvědoměle dodržuje zásady
bezpečného chování.
Stupeň 3 (dobrý)
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Název předmětu

Tělesná výchova
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá zcela své schopnosti v
individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. S pomůckami a
materiálem zachází méně hospodárně. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich
aplikaci potřebuje pomoc učitele. Projevuje malý zájem o obsah předmětu. Podle aktuálních pokynů
dodržuje zásady bezpečného chování.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo tvořivý a aktivní. Jeho projev je méně uspokojivý, nehospodárný. Úkoly řeší s
častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen s pomocí učitele. Porušuje zásady hospodárného
využívání pomůcek a materiálu. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o nabízené činnosti. Nedodržuje
bezpečné chování podle aktuálních pokynů.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá
estetickou hodnotu. S pomůckami a materiálem zachází nehospodárně. Nerozvíjí se v individuálních ani
kolektivních projevech. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat ani s pomocí
učitele. Neprojevuje zájem o nabízené činnosti. Porušuje zásady bezpečného chování.
Tělesná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní
1) spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
1) uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti
bezpečnosti při pohybových činnostech ve
při pohybových činnostech ve známých prostorech
známých prostorech školy
školy

Učivo
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim
žáků, délka a intenzita pohybu
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity bezpečnost při
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Tělesná výchova

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

1. ročník

1) zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v
šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v
podmínkách TV příprava organismu – příprava
před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení rozvoj různých
forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity; využití hraček a
netradičního náčiní při cvičení; pohybová
tvořivost základy gymnastiky – průpravná cvičení,
akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení
s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy
estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu
pohybem, jednoduché tance průpravné úpoly –
přetahy a přetlaky základy atletiky – rychlý běh,
motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do
výšky, hod míčkem základy sportovních her –
manipulace s míčem, pálkou či jiným herním
náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
průpravné hry, utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů turistika a pobyt v přírodě –
přesun do terénu a chování v dopravních
prostředcích při přesunu, chůze v terénu,
táboření, ochrana přírody sáňkování, bruslení
(podle klimatických podmínek ) – hry na sněhu a
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Tělesná výchova

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

1. ročník

1) spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
1) reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
v různých polohách a pracovních činnostech;
polohách a pracovních činnostech; zaujímá
zaujímá správné základní cvičební polohy
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

na ledě, základní techniky pohybu na saních a
bruslích
komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
organizace při TV – základní organizace prostoru
a činností ve známém (běžném) prostředí zásady
jednání a chování – fair play, olympijské ideály a
symboly pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her, závodů, soutěží
měření a posuzování pohybových dovedností –
měření výkonů, základní pohybové testy zdroje
informací o pohybových činnostech
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení
těla, správné zvedání zátěže; průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
speciální cvičení

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zapisování a zveřejňování výsledků pohybových činností
zprávy z tutnajů
nástěnka aktualit u tělocvičny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci přípravy a úklidu sportoviště
spolupráce při pohybových hrách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
sledování výkonů sportovců
nástěnka u tělocvičny - aktuality se sportovci a sportovními výsledky
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Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní
1) spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
1) uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti
bezpečnosti při pohybových činnostech ve
při pohybových činnostech ve známých prostorech
známých prostorech školy
školy

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

1) zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Učivo
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim
žáků, délka a intenzita pohybu
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity
bezpečnost při pohybových činnostech –
organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek,
první pomoc v podmínkách TV
příprava organismu – příprava před pohybovou
činností, uklidnění po zátěži, napínací a
protahovací cvičení
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity; využití hraček a
netradičního náčiní při cvičení; pohybová
tvořivost
základy gymnastiky – průpravná cvičení,
akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
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Tělesná výchova

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

2. ročník

1) spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
1) reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti –
kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem, základy estetického pohybu,
vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché
tance
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý
běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
základy sportovních her – manipulace s míčem,
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích při přesunu,
chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
sáňkování, bruslení (podle klimatických
podmínek ) – hry na sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu na saních a bruslích
měření a posuzování pohybových dovedností –
měření výkonů, základní pohybové testy
zdroje informací o pohybových činnostech
komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
organizace při TV – základní organizace prostoru
a činností ve známém (běžném) prostředí
zásady jednání a chování – fair play, olympijské
ideály a symboly
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Tělesná výchova

2. ročník

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
v různých polohách a pracovních činnostech;
polohách a pracovních činnostech; zaujímá
zaujímá správné základní cvičební polohy
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her, závodů, soutěží
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení
těla, správné zvedání zátěže; průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
speciální cvičení

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zapisování a zveřejňování výsledků pohybových činností
zprávy z tutnajů
nástěnka aktualit u tělocvičny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci přípravy a úklidu sportoviště
spolupráce při pohybových hrách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
sledování výkonů sportovců
nástěnka u tělocvičny - aktuality se sportovci a sportovními výsledky
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník








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

Učivo
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Tělesná výchova
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy

3. ročník
1) spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

význam pohybu pro zdraví – pohybový režim
žáků, délka a intenzita pohybu

1) uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
při pohybových činnostech ve známých prostorech cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí
školy
pro pohybové aktivity
bezpečnost při pohybových činnostech –
organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek,
první pomoc v podmínkách TV
příprava organismu – příprava před pohybovou
činností, uklidnění po zátěži, napínací a
protahovací cvičení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
1) zvládá v souladu s individuálními předpoklady
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
pohyblivosti, koordinace pohybu
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
usiluje o jejich zlepšení
zlepšení
pohybové hry a aktivity; využití hraček a
netradičního náčiní při cvičení; pohybová
tvořivost
základy gymnastiky – průpravná cvičení,
akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti –
kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem, základy estetického pohybu,
vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché
tance
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý
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Tělesná výchova

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

3. ročník

1) spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
1) reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
v různých polohách a pracovních činnostech;
polohách a pracovních činnostech; zaujímá
zaujímá správné základní cvičební polohy
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením

běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
základy sportovních her – manipulace s míčem,
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích při přesunu,
chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
sáňkování, bruslení (podle klimatických
podmínek ) – hry na sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu na saních a bruslích
měření a posuzování pohybových dovedností –
měření výkonů, základní pohybové testy
zdroje informací o pohybových činnostech
komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
organizace při TV – základní organizace prostoru
a činností ve známém (běžném) prostředí
zásady jednání a chování – fair play, olympijské
ideály a symboly
pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her, závodů, soutěží
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení
těla, správné zvedání zátěže; průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
speciální cvičení
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Tělesná výchova

3. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zapisování a zveřejňování výsledků pohybových činností
zprávy z tutnajů
nástěnka aktualit u tělocvičny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci přípravy a úklidu sportoviště
spolupráce při pohybových hrách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
sledování výkonů sportovců
nástěnka u tělocvičny - aktuality se sportovci a sportovními výsledky
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní
1) spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
1) uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti
bezpečnosti při pohybových činnostech ve
při pohybových činnostech ve známých prostorech
známých prostorech školy
školy

Učivo
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim
žáků, délka a intenzita pohybu
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity
bezpečnost při pohybových činnostech –
organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

4. ročník

1) zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení

bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek,
první pomoc v podmínkách TV
příprava organismu – příprava před pohybovou
činností, uklidnění po zátěži, napínací a
protahovací cvičení
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity; využití hraček a
netradičního náčiní při cvičení; pohybová
tvořivost
základy gymnastiky – průpravná cvičení,
akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti –
kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem, základy estetického pohybu,
vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché
tance
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý
běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
základy sportovních her – manipulace s míčem,
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích při přesunu,
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

4. ročník

1) spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
1) reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
v různých polohách a pracovních činnostech;
polohách a pracovních činnostech; zaujímá
zaujímá správné základní cvičební polohy
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
sáňkování, bruslení (podle klimatických
podmínek ) – hry na sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu na saních a bruslích
měření a posuzování pohybových dovedností –
měření výkonů, základní pohybové testy
zdroje informací o pohybových činnostech
komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
organizace při TV – základní organizace prostoru
a činností ve známém (běžném) prostředí
zásady jednání a chování – fair play, olympijské
ideály a symboly
pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her, závodů, soutěží
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení
těla, správné zvedání zátěže; průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
speciální cvičení

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zapisování a zveřejňování výsledků pohybových činností
zprávy z tutnajů
nástěnka aktualit u tělocvičny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci přípravy a úklidu sportoviště
spolupráce při pohybových hrách
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4. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
sledování výkonů sportovců
nástěnka u tělocvičny - aktuality se sportovci a sportovními výsledky

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném sportovním
prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) podílí se na realizaci pravidelného pohybového
režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
1) zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
1) uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

Učivo
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim
žáků, délka a intenzita pohybu příprava
organismu – příprava před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení
těla, správné zvedání zátěže; průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity bezpečnost při
pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v
šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné

5. ročník
podmínkách TV
1) zvládá v souladu s individuálními předpoklady
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty pohyblivosti, koordinace pohybu pohybové hry –
osvojených pohybových her
s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a
aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při
cvičení; pohybová tvořivost základy gymnastiky –
průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a
na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti –
kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem, základy estetického pohybu,
vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché
tance průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý
běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
základy sportovních her – manipulace s míčem,
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů turistika a
pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v
dopravních prostředcích při přesunu, chůze v
terénu, táboření, ochrana přírody sáňkování,
bruslení (podle klimatických podmínek ) – hry na
sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na
saních a bruslích
1) jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
měření a posuzování pohybových dovedností –
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
měření výkonů, základní pohybové testy
provedení pohybové činnosti
1) jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a zásady jednání a chování – fair play, olympijské
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
ideály a symboly
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přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje; respektuje při pohybových činnostech
opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

5. ročník
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje
při pohybových činnostech opačné pohlaví
1) užívá při pohybové činnosti základní osvojované
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého
nákresu, popisu cvičení
1) zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
1) změří základní pohybové výkony a porovná je s
předchozími výsledky
1) orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace
zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním
oslabením v optimálním počtu opakování

komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity
měření a posuzování pohybových dovedností –
měření výkonů, základní pohybové testy
zdroje informací o pohybových činnostech

zdravotně zaměřené činnosti – správné držení
těla, správné zvedání zátěže; průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití rozvoj
různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
technika cvičení, vlastní korekce cvičení

vládá základní techniku speciálních cvičení;
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle,
podle pokynů učitele
upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které znalost vlastního oslabení a možností vlastního
jsou v rozporu s jeho oslabením
cvičení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zapisování a zveřejňování výsledků pohybových činností
zprávy z tutnajů
nástěnka aktualit u tělocvičny
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci přípravy a úklidu sportoviště
spolupráce při pohybových hrách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
sledování výkonů sportovců
nástěnka u tělocvičny - aktuality se sportovci a sportovními výsledky
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní
1) podílí se na realizaci pravidelného pohybového
pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti;
příležitosti
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu
1) zařazuje do pohybového režimu korektivní
korektivní cvičení, především v souvislosti s
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
oslabením
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
1) uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného

Učivo
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim
žáků, délka a intenzita pohybu

příprava organismu – příprava před pohybovou
činností, uklidnění po zátěži, napínací a
protahovací cvičení
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
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bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném sportovním
prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka

6. ročník
chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity
bezpečnost při pohybových činnostech –
organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek,
první pomoc v podmínkách TV
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
1) zvládá v souladu s individuálními předpoklady
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty pohyblivosti, koordinace pohybu
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; osvojených pohybových her
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
týmových pohybových činnostech a soutěžích
pohybové hry a aktivity; využití hraček a
netradičního náčiní při cvičení; pohybová
tvořivost
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
základy gymnastiky – průpravná cvičení,
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
vytváří varianty osvojených pohybových her
odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti –
kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem, základy estetického pohybu,
vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché
tance
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý
běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
základy sportovních her – manipulace s míčem,
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje; respektuje při pohybových činnostech
opačné pohlaví
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla
v různých polohách a pracovních činnostech;

6. ročník

1) jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
1) 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

zjednodušených pravidel minisportů
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích při přesunu,
chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
sáňkování, bruslení (podle klimatických
podmínek ) – hry na sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu na saních a bruslích
měření a posuzování pohybových dovedností –
měření výkonů, základní pohybové testy
zásady jednání a chování – fair play, olympijské
ideály a symboly

1) užívá při pohybové činnosti základní osvojované komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
nákresu, popisu cvičení

1) zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
1) změří základní pohybové výkony a porovná je s
předchozími výsledky
1) orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace
zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním

pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity
měření a posuzování pohybových dovedností –
měření výkonů, základní pohybové testy
zdroje informací o pohybových činnostech

zdravotně zaměřené činnosti – správné držení
těla, správné zvedání zátěže; průpravná,
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zaujímá správné základní cvičební polohy

oslabením v optimálním počtu opakování

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

vládá základní techniku speciálních cvičení;
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle,
podle pokynů učitele

kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
technika cvičení, vlastní korekce cvičení

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které znalost vlastního oslabení a možností vlastního
jsou v rozporu s jeho oslabením
cvičení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zapisování a zveřejňování výsledků pohybových činností
zprávy z tutnajů
nástěnka aktualit u tělocvičny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci přípravy a úklidu sportoviště
spolupráce při pohybových hrách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
sledování výkonů sportovců
nástěnka u tělocvičny - aktuality se sportovci a sportovními výsledky
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 1) aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 1) usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před
1) samostatně se připraví před pohybovou činností
pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
činností – zatěžovanými svaly
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i
v méně známém prostředí sportovišť, přírody,
silničního provozu; předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

1) odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

Učivo
význam pohybu pro zdraví – rekreační a
výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ,
kondiční programy, manipulace se zatížením
prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
– v nestandardním prostředí, první pomoc při TV
a sportu v různém prostředí a klimatických
podmínkách
improvizované ošetření poranění a odsun
raněného

1) uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
1) zvládá v souladu s individuálními předpoklady
improvizované ošetření poranění a odsun
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
raněného
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s
náčiním a na nářadí estetické a kondiční formy
cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem –
základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; tance
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a
jejich možné příčiny

7. ročník

1) posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó,
karatedó atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na
dráze a v terénu, základy překážkového běhu,
skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí sportovní hry (košíková,
florbal, fotbal) – herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel
žákovské kategorie turistika a pobyt v přírodě –
příprava turistické akce, přesun do terénu a
uplatňování pravidel bezpečnosti silničního
provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i
v mírně náročném terénu, táboření, ochrana
přírody, základy orientačního běhu,
dokumentace z turistické akce; přežití v přírodě,
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění
vody, potravy, tepla lyžování, sáňkování, bruslení
(podle klimatických podmínek) – běžecké
lyžování, lyžařská turistika, bezpečnost pohybu v
zimní horské krajině,
zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s
náčiním a na nářadí estetické a kondiční formy
cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem –
základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; tance
úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó,
karatedó atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na
dráze a v terénu, základy překážkového běhu,
skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí sportovní hry (košíková,
florbal, fotbal) – herní činnosti jednotlivce, herní
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7. ročník

kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel
žákovské kategorie turistika a pobyt v přírodě –
příprava turistické akce, přesun do terénu a
uplatňování pravidel bezpečnosti silničního
provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i
v mírně náročném terénu, táboření, ochrana
přírody, základy orientačního běhu,
dokumentace z turistické akce; přežití v přírodě,
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění
vody, potravy, tepla lyžování, sáňkování, bruslení
(podle klimatických podmínek) – běžecké
lyžování, lyžařská turistika, bezpečnost pohybu v
zimní horské krajině,
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 1) užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, komunikace v TV – tělocvičné názvosloví
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
osvojovaných činností, smluvené povely, signály,
časopisů, uživatele internetu
uživatele internetu
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách
1) naplňuje ve školních podmínkách základní
historie a současnost sportu – významné soutěže
základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
a sportovci, olympismus – olympijská charta
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
pohlavní, ochranu přírody při sportu
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 1) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice komunikace v TV – tělocvičné názvosloví
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
osvojovaných činností, smluvené povely, signály,
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
1) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
závodů, soutěží
organizátora
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TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové
činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na
úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

1) sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
1) zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich
prezentaci
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

1) zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich
prezentaci
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost
při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o
jejich optimální provedení
zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které
aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
jsou kontraindikací zdravotního oslabení
kontraindikací zdravotního oslabení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zapisování a zveřejňování výsledků pohybových činností
zprávy z tutnajů
nástěnka aktualit u tělocvičny

měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností – měření, evidence, vyhodnocování
organizace prostoru a pohybových činností – v
nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a
výzbroj – výběr, ošetřování
vzájemná komunikace a spolupráce při
osvojovaných pohybových činnostech zpracování
dat
pohybových dovedností – měření, evidence,
vyhodnocování
prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
korekce zdravotních oslabení

prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
zdravotní oslabení a činnosti, které jsou
kontraindikací
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci přípravy a úklidu sportoviště
spolupráce při pohybových hrách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
sledování výkonů sportovců
nástěnka u tělocvičny - aktuality se sportovci a sportovními výsledky
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 1) aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 1) usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před
1) samostatně se připraví před pohybovou činností
pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
činností – zatěžovanými svaly
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
1) odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
znečištění ovzduší

Učivo
význam pohybu pro zdraví – rekreační a
výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ,
kondiční programy, manipulace se zatížením
prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
– v nestandardním prostředí, první pomoc při TV
a sportu v různém prostředí a klimatických
podmínkách
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TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i
v méně známém prostředí sportovišť, přírody,
silničního provozu; předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

1) uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
1) zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

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

1) posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné

improvizované ošetření poranění a odsun
raněného

pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity gymnastika – akrobacie,
přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí estetické
a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem – základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním; kondiční formy cvičení pro
daný věk žáků; tance úpoly – základy sebeobrany,
základy aikidó, judó, karatedó atletika – rychlý
běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy
překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky,
hod míčkem nebo granátem, vrh koulí sportovní
hry (košíková, florbal, fotbal) – herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy,
utkání podle pravidel žákovské kategorie turistika
a pobyt v přírodě – příprava turistické akce,
přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a
cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném
terénu, táboření, ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické
akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla lyžování,
sáňkování, bruslení (podle klimatických
podmínek) – běžecké lyžování, lyžařská turistika,
bezpečnost pohybu v zimní horské krajině,
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity gymnastika – akrobacie,
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jejich možné příčiny

8. ročník
příčiny

přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí estetické
a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem – základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním; kondiční formy cvičení pro
daný věk žáků; tance úpoly – základy sebeobrany,
základy aikidó, judó, karatedó atletika – rychlý
běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy
překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky,
hod míčkem nebo granátem, vrh koulí sportovní
hry (košíková, florbal, fotbal) – herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy,
utkání podle pravidel žákovské kategorie turistika
a pobyt v přírodě – příprava turistické akce,
přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a
cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném
terénu, táboření, ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické
akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla lyžování,
sáňkování, bruslení (podle klimatických
podmínek) – běžecké lyžování, lyžařská turistika,
bezpečnost pohybu v zimní horské krajině,
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 1) užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, komunikace v TV – tělocvičné názvosloví
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
osvojovaných činností, smluvené povely, signály,
časopisů, uživatele internetu
uživatele internetu
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách
1) naplňuje ve školních podmínkách základní
historie a současnost sportu – významné soutěže
základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
a sportovci, olympismus – olympijská charta
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
pohlavní, ochranu přírody při sportu
ochranu přírody při sportu
různých činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 1) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vzájemná komunikace a spolupráce při
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taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové
činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na
úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich
prezentaci

8. ročník
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
1) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
1) sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
1) zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

osvojovaných pohybových činnostech
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností – měření, evidence, vyhodnocování
organizace prostoru a pohybových činností

1) zpracuje naměřená data a informace o
zpracování a ptezentace - měření výkonů a
pohybových aktivitách a podílí se na jejich
posuzování pohybových dovedností – měření,
prezentaci
evidence, vyhodnocování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zapisování a zveřejňování výsledků pohybových činností
zprávy z tutnajů
nástěnka aktualit u tělocvičny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci přípravy a úklidu sportoviště
spolupráce při pohybových hrách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
sledování výkonů sportovců
nástěnka u tělocvičny - aktuality se sportovci a sportovními výsledky
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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9. ročník






RVP výstupy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
1) usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
1) samostatně se připraví před pohybovou činností
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
1) odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

Učivo
význam pohybu pro zdraví – rekreační a
výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ,
kondiční programy, manipulace se zatížením
prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
– v nestandardním prostředí, první pomoc při TV
a sportu v různém prostředí a klimatických
podmínkách
improvizované ošetření poranění a odsun
raněného

1) uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
1) zvládá v souladu s individuálními předpoklady
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
pohybové hry a aktivity
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s
náčiním a na nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem – základy rytmické
gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy
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9. ročník

1) posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

cvičení pro daný věk žáků; tance
úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó,
karatedó
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v
terénu, základy překážkového běhu, skok do
dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
sportovní hry (košíková, florbal, fotbal) – herní
činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní
systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické
akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a
cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném
terénu, táboření, ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické
akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
lyžování, sáňkování, bruslení (podle klimatických
podmínek) – běžecké lyžování, lyžařská turistika,
bezpečnost pohybu v zimní horské krajině,
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s
náčiním a na nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem – základy rytmické
gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy
cvičení pro daný věk žáků; tance
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9. ročník
úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó,
karatedó
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v
terénu, základy překážkového běhu, skok do
dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
sportovní hry (košíková, florbal, fotbal) – herní
činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní
systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické
akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a
cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném
terénu, táboření, ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické
akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
lyžování, sáňkování, bruslení (podle klimatických
podmínek) – běžecké lyžování, lyžařská turistika,
bezpečnost pohybu v zimní horské krajině,
1) užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, komunikace v TV – tělocvičné názvosloví
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
osvojovaných činností, smluvené povely, signály,
uživatele internetu
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu
1) naplňuje ve školních podmínkách základní
historie a současnost sportu – významné soutěže
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
a sportovci, olympismus – olympijská charta
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
1) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice zásady jednání a chování v různém prostředí a při
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
různých činnostech
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9. ročník

1) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vzájemná komunikace a spolupráce při
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
osvojovaných pohybových činnostech
organizátora
1) sleduje určené prvky pohybové činnosti a
měření výkonů a posuzování pohybových
výkony, eviduje je a vyhodnotí
dovedností – měření, evidence, vyhodnocování
1) zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
organizace prostoru a pohybových činností
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
1) zpracuje naměřená data a informace o
zpracování a ptezentace - měření výkonů a
pohybových aktivitách a podílí se na jejich
posuzování pohybových dovedností – měření,
prezentaci
evidence, vyhodnocování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zapisování a zveřejňování výsledků pohybových činností
zprávy z tutnajů
nástěnka aktualit u tělocvičny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci přípravy a úklidu sportoviště
spolupráce při pohybových hrách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
sledování výkonů sportovců
nástěnka u tělocvičny - aktuality se sportovci a sportovními výsledky
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

10. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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10. ročník




RVP výstupy

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1) aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
1) usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
1) samostatně se připraví před pohybovou činností
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
1) odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

Učivo
význam pohybu pro zdraví – rekreační a
výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ,
kondiční programy, manipulace se zatížením
prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
– v nestandardním prostředí, první pomoc při TV
a sportu v různém prostředí a klimatických
podmínkách
improvizované ošetření poranění a odsun
raněného

1) uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
1) zvládá v souladu s individuálními předpoklady
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
pohybové hry a aktivity
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s
náčiním a na nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem – základy rytmické
gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy
cvičení pro daný věk žáků; tance
úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó,
karatedó
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10. ročník

1) posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v
terénu, základy překážkového běhu, skok do
dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
sportovní hry (košíková, florbal, fotbal) – herní
činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní
systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické
akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a
cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném
terénu, táboření, ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické
akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
lyžování, sáňkování, bruslení (podle klimatických
podmínek) – běžecké lyžování, lyžařská turistika,
bezpečnost pohybu v zimní horské krajině,
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s
náčiním a na nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem – základy rytmické
gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy
cvičení pro daný věk žáků; tance
úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó,
karatedó
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v
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terénu, základy překážkového běhu, skok do
dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
sportovní hry (košíková, florbal, fotbal) – herní
činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní
systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické
akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a
cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném
terénu, táboření, ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické
akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
lyžování, sáňkování, bruslení (podle klimatických
podmínek) – běžecké lyžování, lyžařská turistika,
bezpečnost pohybu v zimní horské krajině,
1) užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, komunikace v TV – tělocvičné názvosloví
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
osvojovaných činností, smluvené povely, signály,
uživatele internetu
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu
1) naplňuje ve školních podmínkách základní
historie a současnost sportu – významné soutěže
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
a sportovci, olympismus – olympijská charta
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
1) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice zásady jednání a chování v různém prostředí a při
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
různých činnostech
1) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vzájemná komunikace a spolupráce při
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
osvojovaných pohybových činnostech
organizátora
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Tělesná výchova

10. ročník

1) sleduje určené prvky pohybové činnosti a
měření výkonů a posuzování pohybových
výkony, eviduje je a vyhodnotí
dovedností – měření, evidence, vyhodnocování
1) zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
organizace prostoru a pohybových činností
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
1) zpracuje naměřená data a informace o
zpracování a ptezentace - měření výkonů a
pohybových aktivitách a podílí se na jejich
posuzování pohybových dovedností – měření,
prezentaci
evidence, vyhodnocování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
zapisování a zveřejňování výsledků pohybových činností
zprávy z tutnajů
nástěnka aktualit u tělocvičny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce v rámci přípravy a úklidu sportoviště
spolupráce při pohybových hrách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
sledování výkonů sportovců
nástěnka u tělocvičny - aktuality se sportovci a sportovními výsledky

5.20 Výchova ke zdraví
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

0

0

0

0

0

0

0

0

1
Povinný

1
Povinný

2
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Oblast
Charakteristika předmětu

Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví
Předmět přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s
nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti
směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví,
jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují
s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby
chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti
za zdraví vlastní i zdraví jiných.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Výchova ke zdraví svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho
předmětu (specifické informace o předmětu svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou
důležité pro jeho realizaci)
vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních
rizikových situacích i při mimořádných událostech. Žáci si v závěru školní docházky v samostatném
předmětu rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a
rodině, škole a společenství vrstevníků.
Výuka Výchovy ke zdraví probíhá v kmenové učebně popřípadě kdekoliv jinde kde je to pro aktivizaci žáků
při výuce přínosné (v herně, na zahradě…).
Vyučované skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků v rámci platných předpisů.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.
Integrace předmětů
 Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Zapojujeme se do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v jejím okolí
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků
Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
chování v krizových situacích
Společně tvoříme paměťové a asociační mapy k probíraným okruhům učiva
Aktivně se s žáky zapojujeme do činností podporujících zdraví
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Výchova ke zdraví
Nacvičujeme využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí
Kompetence k řešení problémů:
Zapojujeme se do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v jejím okolí
Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
chování v krizových situacích
Společně tvoříme paměťové a asociační mapy k probíraným okruhům učiva
Aktivně se s žáky zapojujeme do činností podporujících zdraví
Nacvičujeme využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí
Kompetence komunikativní:
Zapojujeme se do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v jejím okolí
Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
chování v krizových situacích
Společně tvoříme paměťové a asociační mapy k probíraným okruhům učiva
Aktivně se s žáky zapojujeme do činností podporujících zdraví
Nacvičujeme využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí
Kompetence sociální a personální:
Zapojujeme se do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v jejím okolí
Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
chování v krizových situacích
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Výchova ke zdraví
Nacvičujeme využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí
Kompetence občanské:
Zapojujeme se do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v jejím okolí

Aktivně se s žáky zapojujeme do činností podporujících zdraví
Nacvičujeme využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí
Kompetence pracovní:

Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme
chování v krizových situacích

Aktivně se s žáky zapojujeme do činností podporujících zdraví
Nacvičujeme využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí
Způsob hodnocení žáků




Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při
snaze nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Stupeň 1 (výborný)
Žákbezpečněovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti,propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
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Výchova ke zdraví
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti,s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žákneovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo a neprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny,
třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z
hlediska prospěšnosti zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
1)respektuje pravidla soužití mezi spolužáky i
jinými vrstevníky,
2)přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů
v komunitě
1) vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a
2) uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na
kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita,
rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
1) vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, a sociálním zdravím,
2) vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví
1) posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a
2) vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch
aktivní podpory zdraví

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví

1) usiluje v rámci svých možností a zkušeností o
aktivní podporu zdraví

RVP výstupy
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

Učivo
Vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství a rodičovství

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity –
škola, rodina, vrstevnická skupina, obec, spolek

Dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a
společenské změny

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdravíkvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
Tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování,
denní režim, vyváženost pracovních a
odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví
a pohybový režim Výživa a zdraví – zásady
zdravého stravování, a pitný režim
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdravíkvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
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VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků,
rodiny i v nejbližším okolí

1) vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a
způsob stravování s rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje
zdravé stravovací návyky

1) dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a
2) v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům
zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v rámci školy a obce

1) projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
životního stylu;
2) dobrovolně se podílí na programech podpory
zdraví v rámci školy a obce

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v
rizikových situacích silniční a železniční dopravy;

3) projevuje odpovědné chování v rizikových
situacích silniční a železniční dopravy

Tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování,
denní režim, vyváženost pracovních a
odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví
a pohybový režim Výživa a zdraví – zásady
zdravého stravování, a pitný režim
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdravíkvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
Tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování,
denní režim, vyváženost pracovních a
odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví
a pohybový režim Výživa a zdraví – zásady
zdravého stravování, a pitný režim
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdravíkvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
Tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování,
denní režim, vyváženost pracovních a
odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví
a pohybový režim Výživa a zdraví – zásady
zdravého stravování, a pitný režim
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
– bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při
různých činnostech, Bezpečnost v dopravě, rizika
silniční a železniční dopravy, vztahy mezi
účastníky silničního provozu vč. zvládání
agresivity, postup v případě dopravní nehody
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
– bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při
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aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a
osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc

4) aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a
osobního bezpečí
5) v případě potřeby poskytne první pomoc

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků,
rodiny i v nejbližším okolí

1) vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
2) diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a sociální
dovednosti k regeneraci organismu, překonávání
únavy a předcházení stresovým situacím

1) samostatně využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti k
regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím

různých činnostech, Bezpečnost v dopravě, rizika
silniční a železniční dopravy, vztahy mezi
účastníky silničního provozu vč. zvládání
agresivity, postup v případě dopravní nehody
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
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
Psychohygiena – hledání pomoci při problémech
Sebepoznání a sebepojetí- vztah k sobě samému,
vztah k druhým lidem, zdravé a vyrovnané
sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity
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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v různých situacích – vysvětlování ostatním
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Porozumění sobě samému a druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Hodnoty, postoje, praktická etika - seznámení s pojmy, doložení vzorovými příklady
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Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

10. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní
1) uplatňuje osvojené preventivní způsoby
způsoby rozhodování, chování a jednání v
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
jinými chorobami; svěří se se zdravotním
chorobami
problémem a v případě potřeby vyhledá
2) svěří se se zdravotním problémem a v případě
odbornou pomoc
potřeby vyhledá odbornou pomoc

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a
způsob stravování s rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje
zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v
souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a
pozitivními životními cíli; chápe význam

1) dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a
2) v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
1) respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními
cíli
2) respektuje změny v období dospívání, vhodně
na ně reaguje
3) kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

Učivo
Ochrana před přenosnými chorobami, základní
cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy
respirační, přenosné potravou, získané v přírodě,
přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné
bodnutí 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
úrazů a život ohrožujících stavů (úrazy v
domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě),
základy první pomoci
Vliv životních podmínek a způsobů stravování na
zdraví Poruchy příjmu potravy

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita, jako součást
formování osobností, zdrženlivost, předčasná
sexuální zkušenost, promiskuita, problémy
těhotenství a rodičovství mladistvých; Poruchy
pohlavní identity
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10. ročník

zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a sociální
dovednosti k regeneraci organismu, překonávání
únavy a předcházení stresovým situacím
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo
druhým

4) chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
1) samostatně využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti k
regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
1) uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální
rizika spojená se zneužíváním návykových látek a
životní perspektivu mladého člověka
2) uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy
ve škole i mimo ni
3) v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
sobě nebo druhým"

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků,

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,
doping 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 médii,
sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových
situacích a v situacích ohrožení 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
1) Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností Auto-destruktivní závislosti, psychická
možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt
onemocnění, násilí mířené proti sobě samému,
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10. ročník

médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti
komunikační obrany proti manipulaci a agresi

2) Uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
3) Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví

1) vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím
2) vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví

rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní
kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty,
nebezpečný internet), násilné chování, těžké
životní situace a jejich zvládání, trestná činnost,
doping 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 médii,
sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových
situacích a v situacích ohrožení 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
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,
doping ve sportu) Skryté formy a stupně
individuálního násilí a zneužívání, sexuální
kriminalita- šikana a jiné projevy násilí, formy
sexuálního zneužívání dětí, kriminalita mládeže,
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VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení,
nebezpečí i mimořádných událostí

10. ročník
komunikace se službami odborné pomoci
Bezpečné chování a komunikace- komunikace s
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médii,
sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových
situacích a v situacích ohrožení 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
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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Hodnoty, postoje, praktická etika - seznámení s pojmy, doložení vzorovými příklady
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích – vysvětlování ostatním
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
porozumění sobě samému a druhým
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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5.21 Pracovní činnosti
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

14

Pracovní činnosti

Člověk a svět práce
Předmět Pracovní činnosti škola považuje za významný nástroj pro vytváření praktických dovedností,
pracovních návyků a rozvoj jemné a hrubé motoriky. Žáci získávají pojmové znalosti v tematických okruzích
praktického života. Ve výuce se žáci učí systematicky pracovat – připravit si pracovní místo, pracovní
potřeby pomůcky, pracovat podle daného postupu a v závěru vše po sobě uklidit. Vždy vycházíme ze zájmu
žáků o činnost a její výsledek.
Předmět Pracovní činnosti škola považuje na II. stupni za významný nástroj pro výběr budoucího povolání a
vytváření pozitivního vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce.
Nezbytnou součástí je osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k
organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném
životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahem Pracovních činností na 1. stupni jsou čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem,
předmětu (specifické informace o předmětu Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné.
důležité pro jeho realizaci)
Obsah je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály
a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní
činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad
bezpečnosti a hygieny při práci.
Pracovní činnosti jsou I. stupni zařazeny v rozsahu jedné hodiny týdně v každém ročníku. Pracovní činnosti
jsou vyučovány podle tématu ve kmenové třídě, v učebně výtvarné výchovy, na školní zahradě, ve školní
dílně, ve školní cvičně kuchyni, v učebně environmentální výchovy.
Na výuku Pracovních činnosti mohou být z organizačních důvodů vytvářeny skupiny různých tříd a různých
ročníků.
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová
práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty,
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Integrace předmětů

Pracovní činnosti
frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž
formulování se mohou podílet i žáci.
Obsahem Pracovních činností na II. stupni jsou tři tematické okruhy vycházející z podmínek školy, a to
Pěstitelské práce, Příprava pokrmů a Svět práce.
Obsah je určen vzhledem k organizačním podmínkám školy všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez
rozdílu). Žáci se při dobrých klimatických podmínkách věnují pěstitelským pracem, při nepříznivých
klimatických podmínkách přípravě pokrmů a tematickému okruhu Svět práce. Žáci rozvíjejí již vytvořené
pracovní návyky z I. stupně, plánují, organizují a hodnotí pracovní činnost samostatnou i týmovou. Vždy
jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Na II. stupni ročníku jsou Pracovní činnosti vyučovány v rozsahu 2 hodin týdně, vzhledem k důrazu na okruh
Svět práce. Pracovní činnosti jsou vyučovány podle tématu ve kmenové třídě, na školní zahradě, ve školní
cvičně kuchyni a na exkurzích např. na úřad práce, do různých podniků, k různým zaměstnavatelů, dále
např. v technickém muzeu, zemědělském muzeu, skanzenu apod. dle aktuálních příležitostí.



Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Zadáváme praktické problémové úlohy celé skupině žáků – žáci mají příležitost uvědomění si zadaného
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové problému a jeho názorné vyjádření, důkladného vzájemného vysvětlení problému, rozdělení řešení
kompetence žáků
problému na jednotlivé úkoly s možností volby vlastní činnosti, aktivní řešení svého dílčího úkolu, vyřešení
problému
Veškeré činnosti názorně plánujeme
Prakticky se zapojujeme do celoškolních projektů i různých celoškolních činností – (viz malování
maringotky, totemu, pečení cukroví na Vánoce, výroba pomůcek, vyhrabování trávníků, odmetání sněhu,
stěhování židlí, přenášení drobností apod.)
Aktivně pečujeme o školní prostředí (udržujeme a zvelebujeme školní zahradu, třídíme odpad)
Pravidelně zařazujeme exkurze do míst, kde pracují rodiče nebo do podniků v Ivančicích a okolí
Systematicky a postupně vytváříme pojmový slovník k celému tématu Svět práce
Kompetence k řešení problémů:
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Zadáváme praktické problémové úlohy celé skupině žáků – žáci mají příležitost uvědomění si zadaného
problému a jeho názorné vyjádření, důkladného vzájemného vysvětlení problému, rozdělení řešení
problému na jednotlivé úkoly s možností volby vlastní činnosti, aktivní řešení svého dílčího úkolu, vyřešení
problému
Veškeré činnosti názorně plánujeme
Prakticky se zapojujeme do celoškolních projektů i různých celoškolních činností – (viz malování
maringotky, totemu, pečení cukroví na Vánoce, výroba pomůcek, vyhrabování trávníků, odmetání sněhu,
stěhování židlí, přenášení drobností apod.)
Aktivně pečujeme o školní prostředí (udržujeme a zvelebujeme školní zahradu, třídíme odpad)
Pravidelně zařazujeme exkurze do míst, kde pracují rodiče nebo do podniků v Ivančicích a okolí
Systematicky a postupně vytváříme pojmový slovník k celému tématu Svět práce
Kompetence komunikativní:
Zadáváme praktické problémové úlohy celé skupině žáků – žáci mají příležitost uvědomění si zadaného
problému a jeho názorné vyjádření, důkladného vzájemného vysvětlení problému, rozdělení řešení
problému na jednotlivé úkoly s možností volby vlastní činnosti, aktivní řešení svého dílčího úkolu, vyřešení
problému
Veškeré činnosti názorně plánujeme
Prakticky se zapojujeme do celoškolních projektů i různých celoškolních činností – (viz malování
maringotky, totemu, pečení cukroví na Vánoce, výroba pomůcek, vyhrabování trávníků, odmetání sněhu,
stěhování židlí, přenášení drobností apod.)
Pravidelně zařazujeme exkurze do míst, kde pracují rodiče nebo do podniků v Ivančicích a okolí
Systematicky a postupně vytváříme pojmový slovník k celému tématu Svět práce
Kompetence sociální a personální:
Zadáváme praktické problémové úlohy celé skupině žáků – žáci mají příležitost uvědomění si zadaného
problému a jeho názorné vyjádření, důkladného vzájemného vysvětlení problému, rozdělení řešení
problému na jednotlivé úkoly s možností volby vlastní činnosti, aktivní řešení svého dílčího úkolu, vyřešení
problému
Veškeré činnosti názorně plánujeme
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Pracovní činnosti
Prakticky se zapojujeme do celoškolních projektů i různých celoškolních činností – (viz malování
maringotky, totemu, pečení cukroví na Vánoce, výroba pomůcek, vyhrabování trávníků, odmetání sněhu,
stěhování židlí, přenášení drobností apod.)
Pravidelně zařazujeme exkurze do míst, kde pracují rodiče nebo do podniků v Ivančicích a okolí
Kompetence občanské:
Prakticky se zapojujeme do celoškolních projektů i různých celoškolních činností – (viz malování
maringotky, totemu, pečení cukroví na Vánoce, výroba pomůcek, vyhrabování trávníků, odmetání sněhu,
stěhování židlí, přenášení drobností apod.)
Aktivně pečujeme o školní prostředí (udržujeme a zvelebujeme školní zahradu, třídíme odpad)
Pravidelně zařazujeme exkurze do míst, kde pracují rodiče nebo do podniků v Ivančicích a okolí
Kompetence pracovní:
Zadáváme praktické problémové úlohy celé skupině žáků – žáci mají příležitost uvědomění si zadaného
problému a jeho názorné vyjádření, důkladného vzájemného vysvětlení problému, rozdělení řešení
problému na jednotlivé úkoly s možností volby vlastní činnosti, aktivní řešení svého dílčího úkolu, vyřešení
problému
Veškeré činnosti názorně plánujeme
Prakticky se zapojujeme do celoškolních projektů i různých celoškolních činností – (viz malování
maringotky, totemu, pečení cukroví na Vánoce, výroba pomůcek, vyhrabování trávníků, odmetání sněhu,
stěhování židlí, přenášení drobností apod.)
Aktivně pečujeme o školní prostředí (udržujeme a zvelebujeme školní zahradu, třídíme odpad)

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

V každém ročníku I. stupně se probírají tematické okruhy:
Práce s drobným materiálem
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Pracovní činnosti
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů

V každém ročníku II. stupně se probírají tematické okruhy:
Svět práce
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
Způsob hodnocení žáků

ZPŮSOBY HODNOCENÍ
* Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
* Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při snaze
nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků.
Slovní hodnocení
* Slovní hodnocení je vždy konkrétní, pozitivní a zaznamenává pokrok, kterého žák dosáhl. Slovní
hodnocení je zřetelně převoditelné do klasifikační stupnice.
* Předpokladem každého hodnocení je stanovení jednoznačných kritérií hodnocení.
* Kritéria vycházejí z výstupů školního vzdělávacího programu a konkrétního individuálního vzdělávacího
plánu žáka.
- Kritériem je vždy aktivní sloveso uvedené ve výstupu ( např. čte, orientuje se, přiřazuje, řadí, třídí, zná,
píše, počítá, používá, modeluje, uplatňuje s konkrétním předmětem (co umí) doplněné vyjádřením míry
zvládnutí popřípadě konkretizací učiva, které žák zvládl:
Slovní hodnocení
výborně …. bezpečně, jistě ….
chvalitebně … s částečnou pomocí učitele ….
dobře …. s pomocí učitele ….
dostatečně ….. s pomocí učitele doplněno výběrem části výstupu popřípadě větší konkretizací učiva,
které žák zvládá
nedostatečně ….. nezvládá ….
Klasifikace známkami v předmětech praktického zaměření
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Pracovní činnosti
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Činnosti vykonává tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a rozvíjí je v individuálních i kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý,
originální, procítěný a přesný. S pomůckami a materiálem zachází hospodárně. Osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky uplatňuje tvořivě. Má o obsah předmětu aktivní zájem a projevuje k němu aktivní
vztah. Uvědoměle dodržuje zásady bezpečného chování. Vzorně udržuje používané nářadí a pomůcky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které rozvíjí v
individuálním i kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska
osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. S pomůckami a
materiálem zachází hospodárně. Projevuje zájem o obsah předmětu. Uvědoměle dodržuje zásady
bezpečného chování.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá zcela své schopnosti v
individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. S pomůckami a
materiálem zachází méně hospodárně. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich
aplikaci potřebuje pomoc učitele. Projevuje malý zájem o obsah předmětu. Podle aktuálních pokynů
dodržuje zásady bezpečného chování.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo tvořivý a aktivní. Jeho projev je méně uspokojivý, nehospodárný. Úkoly řeší s
častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen s pomocí učitele. Porušuje zásady hospodárného
využívání pomůcek a materiálu. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o nabízené činnosti. Nedodržuje
bezpečné chování podle aktuálních pokynů.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá
estetickou hodnotu. S pomůckami a materiálem zachází nehospodárně. Nerozvíjí se v individuálních ani
kolektivních projevech. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat ani s pomocí
učitele. Neprojevuje zájem o nabízené činnosti. Porušuje zásady bezpečného chování.

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník



Kompetence k učení
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1. ročník







RVP výstupy
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody,
zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a
předlohy
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché
stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
podle pokynů dodržuje zásady bezpečnosti práce,
hygieny a udržuje pořádek na pracovním místě

Učivo
Zásady bezpečnosti

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi

Stavebnice, sestavování modelů (plošné,
prostorové, konstrukční) Práce s návodem,
předlohou, jednoduchým náčrtem
provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí Pěstování rostlin, půda její zpracování, výživa
výsledky pozorování
rostlin, osivo
pečuje o nenáročné rostliny
Pěstování rostlin ze semen, v místnosti, na
zahradě (léčivky, zelenina, koření, okrasné
rostliny aj.) Pěstování pokojových rostlin, rostliny
jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
tradičních i netradičních materiálů
hmota, papír, karton, textil, drát, fólie aj.)
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
pracuje podle slovního návodu a předlohy
Jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
připraví tabuli pro jednoduché stolování
Jednoduchá úprava stolu
chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Pravidla správného stolování

Pružnost nápadů, originalita
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1. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Zdravé a vyrovnané sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dobrá organizace času
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Principy hospodaření s odpady
Praktická ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pomáhající a prosociální chování
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
podle pokynů dodržuje zásady bezpečnosti práce,
hygieny a udržuje pořádek na pracovním místě
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi
provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování

Učivo
Zásady bezpečnosti
Stavebnice, sestavování modelů (plošné,
prostorové, konstrukční)
Pěstování rostlin ze semen, v místnosti, na
zahradě (léčivky, zelenina, koření, okrasné
rostliny aj.)
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2. ročník
pečuje o nenáročné rostliny

připraví tabuli pro jednoduché stolování

Pěstování rostlin, půda její zpracování, výživa
rostlin, osivo
Pěstování rostlin ze semen, v místnosti, na
zahradě (léčivky, zelenina, koření, okrasné
rostliny aj.)
Pěstování pokojových rostlin, rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy, alergie
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír, karton, textil, drát, fólie aj.)
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
Jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
Jednoduchá úprava stolu

chová se vhodně při stolování

Pravidla správného stolování

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů
pracuje podle slovního návodu a předlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Principy hospodaření s odpady
Praktická ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pružnost nápadů, originalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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2. ročník

Dobrá organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zdravé a vyrovnané sebepojetí
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
podle pokynů dodržuje zásady bezpečnosti práce,
hygieny a udržuje pořádek na pracovním místě
chová se vhodně při stolování
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi
provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování
pečuje o nenáročné rostliny

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů

Učivo
Zásady bezpečnosti
Pravidla správného stolování
Stavebnice, sestavování modelů (plošné,
prostorové, konstrukční)
Pěstování rostlin ze semen, v místnosti, na
zahradě (léčivky, zelenina, koření, okrasné
rostliny aj.)
Pěstování rostlin, půda její zpracování, výživa
rostlin, osivo
Pěstování pokojových rostlin, rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy, alergie
Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír, karton, textil, drát, fólie aj.)
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
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3. ročník
pracuje podle slovního návodu a předlohy

připraví tabuli pro jednoduché stolování

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
Jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
Jednoduchá úprava stolu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Principy hospodaření s odpady
Praktická ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pružnost nápadů, originalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dobrá organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zdravé a vyrovnané sebepojetí
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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4. ročník

RVP výstupy

ŠVP výstupy
podle pokynů dodržuje zásady bezpečnosti práce,
hygieny a udržuje pořádek na pracovním místě
chová se vhodně při stolování
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi
provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování
pečuje o nenáročné rostliny

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů
pracuje podle slovního návodu a předlohy

připraví tabuli pro jednoduché stolování

Učivo
Zásady bezpečnosti
Pravidla správného stolování
Stavebnice, sestavování modelů (plošné,
prostorové, konstrukční)
Pěstování rostlin ze semen, v místnosti, na
zahradě (léčivky, zelenina, koření, okrasné
rostliny aj.)
Pěstování rostlin, půda její zpracování, výživa
rostlin, osivo
Pěstování pokojových rostlin, rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy, alergie
Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír, karton, textil, drát, fólie aj.)
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
Jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
Jednoduchá úprava stolu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Principy hospodaření s odpady
Praktická ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
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4. ročník

Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pružnost nápadů, originalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dobrá organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zdravé a vyrovnané sebepojetí
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž

Učivo
Stavebnice, sestavování modelů (plošné,
prostorové, konstrukční)

pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
Hygiena a bezpečnost práce, první pomoc

provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

Pěstování rostlin, půda její zpracování, výživa
rostlin, osivo
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5. ročník

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i
pokojové i jiné rostliny
jiné rostliny

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného materiálu

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s
různým materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k použitému
materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě
a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení
kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý
pokrm
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování
a společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti

využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a
postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu
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;

Pěstování rostlin ze semen, v místnosti, na
zahradě (léčivky, zelenina, koření, okrasné
rostliny aj.) Pěstování pokojových rostlin, rostliny
jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstování rostlin ze semen, v místnosti, na
zahradě (léčivky, zelenina, koření, okrasné
rostliny aj.) Pěstování pokojových rostlin, rostliny
jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Hygiena a bezpečnost práce, první pomoc

Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír, karton, textil, drát, fólie aj.)
Jednoduché pracovní operace a postupy
Lidové zvyky, tradice, řemesla
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

Organizace práce. Hygiena a bezpečnost práce,
první pomoc
Základní vybavení kuchyně, technika v kuchyni –
historie a význam
Výběr, nákup a skladování potravin, jednoduchý
recept
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování
Hygiena, bezpečnost práce, první pomoc
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5. ročník

práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Principy hospodaření s odpady
Praktická ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pružnost nápadů, originalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dobrá organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zdravé a vyrovnané sebepojetí
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu, předlohy,

Učivo
Stavebnice, sestavování modelů (plošné,
prostorové, konstrukční)
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým
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6. ročník
jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu
provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i
jiné rostliny

volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a
postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu
orientuje se v základním vybavení kuchyně

náčrtem
Hygiena a bezpečnost práce, první pomoc
Pěstování rostlin, půda její zpracování, výživa
rostlin, osivo
Pěstování rostlin ze semen, v místnosti, na
zahradě (léčivky, zelenina, koření, okrasné
rostliny aj.)
Pěstování pokojových rostlin, rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy, alergie
Pěstování rostlin ze semen, v místnosti, na
zahradě (léčivky, zelenina, koření, okrasné
rostliny aj.)
Pěstování pokojových rostlin, rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy, alergie
Pěstování rostlin, půda její zpracování, výživa
rostlin, osivo
Pěstování rostlin ze semen, v místnosti, na
zahradě (léčivky, zelenina, koření, okrasné
rostliny aj.)
Pěstování pokojových rostlin, rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy, alergie
Hygiena a bezpečnost práce, první pomoc
Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír, karton, textil, drát, fólie aj.)
Jednoduché pracovní operace a postupy
Základní vybavení kuchyně, technika v kuchyni –
historie a význam
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6. ročník
využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
připraví samostatně jednoduchý pokrm

Lidové zvyky, tradice, řemesla
Výběr, nákup a skladování potravin, jednoduchý
recept
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu
dodržuje pravidla správného stolování a
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
společenského chování
stolování
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje
Organizace práce. Hygiena a bezpečnost práce,
zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc
první pomoc při úrazu
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch,
Organizace práce. Hygiena a bezpečnost práce,
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
první pomoc
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Principy hospodaření s odpady
Praktická ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pružnost nápadů, originalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dobrá organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zdravé a vyrovnané sebepojetí
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
volí z nabídky vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

Učivo
Základní podmínky pro pěstování – půda a její
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny okrasné rostliny – základy ošetřování
pokojových květin, pěstování vybraných
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a
interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá
vazba, úprava květin ovocné rostliny – druhy
ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a
zpracování léčivé rostliny, koření – pěstování
vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé
účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako
drogy a jejich zneužívání; alergie
Základní podmínky pro pěstování – půda a její
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny okrasné rostliny – základy ošetřování
pokojových květin, pěstování vybraných
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a
interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá
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7. ročník

vazba, úprava květin ovocné rostliny – druhy
ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a
zpracování léčivé rostliny, koření – pěstování
vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé
účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako
drogy a jejich zneužívání; alergie
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich Základní podmínky pro pěstování – půda a její
provádí jejich údržbu
údržbu
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny okrasné rostliny – základy ošetřování
pokojových květin, pěstování vybraných
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a
interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá
vazba, úprava květin ovocné rostliny – druhy
ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a
zpracování léčivé rostliny, koření – pěstování
vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé
účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako
drogy a jejich zneužívání; alergie
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu
prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a Základní podmínky pro pěstování – půda a její
drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
zvířaty
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny okrasné rostliny – základy ošetřování
pokojových květin, pěstování vybraných
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a
interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá
vazba, úprava květin ovocné rostliny – druhy
ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a
zpracování léčivé rostliny, koření – pěstování
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ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu
způsobeného zvířaty
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu
způsobeného zvířaty

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v
souladu se zásadami zdravé výživy

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,

7. ročník
vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé
účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako
drogy a jejich zneužívání; alergie
Chovatelství – chov zvířat v domácnosti,
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu;
kontakt se známými a neznámými zvířaty
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu, včetně úrazu způsobeného

Základní podmínky pro pěstování – půda a její
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny okrasné rostliny – základy ošetřování
pokojových květin, pěstování vybraných
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a
interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá
vazba, úprava květin ovocné rostliny – druhy
ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a
zpracování léčivé rostliny, koření – pěstování
vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé
účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako
drogy a jejich zneužívání; alergie
Hygiena a bezpečnost práce, první pomoc
Kuchyně – základní vybavení

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče
připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny
zdravé výživy
potravin, sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
dodržuje základní principy stolování,
Úprava stolu a stolování jednoduché prostírání,
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společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při
úrazech v kuchyni
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

7. ročník
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v
rodině, zdobné prvky a květiny na stole
První pomoc, udržování pořádku a čistoty,
bezpečnost a hygiena provozu

orientuje se v pracovních činnostech vybraných
profesí

Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť,
pracovních prostředků, pracovních objektů,
charakter a druhy pracovních činností; požadavky
kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost
příležitostí na trhu práce
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování posoudí své možnosti při rozhodování o volbě
Základní
sebepoznávání: osobní zájmy a
o volbě vhodného povolání a profesní přípravy
vhodného povolání a profesní přípravy, zná
cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a
omezení vyplývající ze ZPS
schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu
profesní
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a
využije profesní informace a poradenské služby pro Podnikání – druhy a struktura organizací,
poradenské služby pro výběr vhodného
výběr vhodného vzdělávání
nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
vzdělávání
podnikání
Možnosti vzdělávání – náplň učebních a
studijních oborů, přijímací řízení, informace a
poradenské služby, informační základna pro
volbu povolání, práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích
prokáže v modelových situacích schopnost
Zaměstnání – pracovní příležitosti v obci
schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh prezentace své osoby při vstupu na trh práce
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, problémy
práce
nezaměstnanosti, úřady
práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
Psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Principy hospodaření s odpady
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7. ročník

Praktická ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pružnost nápadů, originalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dobrá organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zdravé a vyrovnané sebepojetí
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
volí z nabídky vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin

pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

Učivo
Základní podmínky pro pěstování – půda a její
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny
okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových
květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a
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8. ročník
květin; květina v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba,
úprava květin
používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových
údržbu
květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a
květin; květina v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba,
úprava květin
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
Úprava stolu a stolování jednoduché prostírání,
obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v
rodině, zdobné prvky a květiny na stole
používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
Kuchyně – základní vybavení
obsluhuje základní spotřebiče
orientuje se v pracovních činnostech vybraných
okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových
profesí
květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a
květin; květina v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba,
úprava květin
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
Podnikání – druhy a struktura organizací,
nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání
prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a Chovatelství – chov zvířat v domácnosti,
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu;
kontakt se známými a neznámými zvířaty
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8. ročník
připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny
zdravé výživy
potravin, sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě
Základní
sebepoznávání: osobní zájmy a
vhodného povolání a profesní přípravy, zná
cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a
omezení vyplývající ze ZPS
schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu
profesní
Možnosti vzdělávání – náplň učebních a
studijních oborů, přijímací řízení, informace a
poradenské služby, informační základna pro
volbu povolání, práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a
úrazu, včetně úrazu způsobeného
květin; květina v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba,
úprava květin
ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob
pěstování, uskladnění a zpracování
léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané
rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky
rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a
jejich zneužívání; alergie
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
dodržuje základní principy stolování,
Úprava stolu a stolování jednoduché prostírání,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v
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8. ročník
společnosti
rodině, zdobné prvky a květiny na stole
využije profesní informace a poradenské služby pro Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť,
výběr vhodného vzdělávání
pracovních prostředků, pracovních objektů,
charakter a druhy pracovních činností; požadavky
kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost
příležitostí na trhu práce
Podnikání – druhy a struktura organizací,
nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání
Zaměstnání – pracovní příležitosti v obci
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, problémy
nezaměstnanosti, úřady
práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
Hygiena a bezpečnost práce, první pomoc
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
První pomoc, udržování pořádku a čistoty,
bezpečnost a hygiena provozu
prokáže v modelových situacích schopnost
Psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Principy hospodaření s odpady
Praktická ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pružnost nápadů, originalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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8. ročník

Dobrá organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zdravé a vyrovnané sebepojetí
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
volí z nabídky vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin

Učivo
Základní podmínky pro pěstování – půda a její
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny
okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových
květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a
květin; květina v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba,
úprava květin
ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob
pěstování, uskladnění a zpracování
léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané
rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky
rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a
jejich zneužívání; alergie
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9. ročník
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových
květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a
květin; květina v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba,
úprava květin
používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich Chovatelství – chov zvířat v domácnosti,
údržbu
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu;
kontakt se známými a neznámými zvířaty
používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
Kuchyně – základní vybavení
obsluhuje základní spotřebiče
orientuje se v pracovních činnostech vybraných
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a
profesí
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a Chovatelství – chov zvířat v domácnosti,
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu;
kontakt se známými a neznámými zvířaty
připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny
zdravé výživy
potravin, sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě
Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť,
vhodného povolání a profesní přípravy, zná
pracovních prostředků, pracovních objektů,
omezení vyplývající ze ZPS
charakter a druhy pracovních činností; požadavky
kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost
příležitostí na trhu práce
Podnikání – druhy a struktura organizací,
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9. ročník

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu, včetně úrazu způsobeného
dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
využije profesní informace a poradenské služby pro
výběr vhodného vzdělávání

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání
První pomoc, udržování pořádku a čistoty,
bezpečnost a hygiena provozu
Úprava stolu a stolování jednoduché prostírání,
obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v
rodině, zdobné prvky a květiny na stole
Možnosti vzdělávání – náplň učebních a
studijních oborů, přijímací řízení, informace a
poradenské služby, informační základna pro
volbu povolání, práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb
Zaměstnání – pracovní příležitosti v obci
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, problémy
nezaměstnanosti, úřady
práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
Hygiena a bezpečnost práce, první pomoc
Základní
sebepoznávání: osobní zájmy a
cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a
schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu
profesní
Psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Principy hospodaření s odpady
Praktická ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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9. ročník

Pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pružnost nápadů, originalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dobrá organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zdravé a vyrovnané sebepojetí
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

10. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
volí z nabídky vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin

Učivo
Základní podmínky pro pěstování – půda a její
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny
ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob
pěstování, uskladnění a zpracování
léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané
rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky
rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a
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10. ročník
jejich zneužívání; alergie
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových
květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a
květin; květina v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba,
úprava květin
používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a
údržbu
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny
Chovatelství – chov zvířat v domácnosti,
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu;
kontakt se známými a neznámými zvířaty
používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
Kuchyně – základní vybavení
obsluhuje základní spotřebiče
orientuje se v pracovních činnostech vybraných
Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť,
profesí
pracovních prostředků, pracovních objektů,
charakter a druhy pracovních činností; požadavky
kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost
příležitostí na trhu práce
prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a Chovatelství – chov zvířat v domácnosti,
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu;
kontakt se známými a neznámými zvířaty
připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny
zdravé výživy
potravin, sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě
Základní
sebepoznávání: osobní zájmy a
vhodného povolání a profesní přípravy, zná
cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a
omezení vyplývající ze ZPS
schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu
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10. ročník
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu, včetně úrazu způsobeného
dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
využije profesní informace a poradenské služby pro
výběr vhodného vzdělávání

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

profesní
Hygiena a bezpečnost práce, první pomoc

Úprava stolu a stolování jednoduché prostírání,
obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v
rodině, zdobné prvky a květiny na stole
Podnikání – druhy a struktura organizací,
nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání
Možnosti vzdělávání – náplň učebních a
studijních oborů, přijímací řízení, informace a
poradenské služby, informační základna pro
volbu povolání, práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb
Hygiena a bezpečnost práce, první pomoc
První pomoc, udržování pořádku a čistoty,
bezpečnost a hygiena provozu
Zaměstnání – pracovní příležitosti v obci
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, problémy
nezaměstnanosti, úřady
práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
Psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Principy hospodaření s odpady
Praktická ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pomáhající a prosociální chování
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10. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pružnost nápadů, originalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dobrá organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zdravé a vyrovnané sebepojetí

5.22 Etická výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

0

0

0

0

1
Povinný

1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

7. ročník
1
Povinný

8. ročník

9. ročník

9. ročník

0

0

0

3

Etická výchova
Etická výchova je zaměřena na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u
žáků na základě zážitkové metody. Je zaměřena na vytvoření základních sociálních návyků u žáků.
Základním cílem je podněcovat žáky, aby si osvojili prosociální způsob chování, tj. chování zaměřené na
pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů bez aktuálního očekávání odměny.
Výuka etické výchovy je také velmi efektivní nástroj prevence proti šikaně a dalším sociálně patologickým
jevům.
Co je to prosociálnost?
Člověk se stává sám sebou, nachází svoji plnou identitu za předpokladu, že se stává prosociálním.(Ladislav
Lencz)
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Prosociální chování je chování, vedoucí k pozitivním vztahům. Je zaměřeno na spolupráci, schopnost
dialogu, poskytnutí pomoci jiným osobám a skupinám. Rozvíjí schopnost rozlišit
a realizovat společenské cíle bez aktuálního očekávání odměny.
Prosociální chování má čtyři znaky:
1. Chování ve prospěch druhého, které nevyplývá z povinnosti.
2. Chování bez očekávání protislužby nebo vnější odměny.
3. Chování podporující reciprocitu.
4. Chování, které nenaruší identitu toho, kdo se chová prosociálně.
Prosociální chování znamená:
1. Poskytnout fyzickou pomoc.
2. Poskytnout fyzickou službu.
3. Darovat, půjčit nebo rozdělit se.
4. Poradit, vysvětlit.
5. Potěšení a povzbuzení smutných nebo utrápených lidí.
6. Vyjádřit pozitivní hodnocení druhých s cílem posilnit jejich sebeúctu.
7. Se zájmem a soustavně naslouchat druhému.
8. Snažit se pochopit druhé, pochopit jejich city.
9. Solidárnost – chování, které vyjadřuje účast na důsledcích
(zvláště tragických), podmínkách, stavu, situaci nebo neštěstí druhých osob.
10. Snažit se o zmírnění protikladů dorozuměním a dohodou ve skupině,
hledáním toho, co nás spojuje, vytvářet atmosféru pokoje a svornosti.
Prosociální osobnost je tvůrcem kultury, kultury lidských práv, sociálních hodnot.
Prosociální osobnost má tyto charakteristické znaky:
1. Navzdory složitosti problémů je optimistická.
2. Je oporou institucí.
3. Přináší nové věci.
4. Umí poskytnout pomoc.
5. Projevuje jistotu v ovládání skutečnosti.
6. Je empatická, osobně přitažlivá.
7. Má smysl pro humor.
8. Umí se odosobnit a získávat následovníky.
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Etická výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení
Program etické výchovy má 10 stupňů (schodů):
předmětu (specifické informace o předmětu 1. Komunikace
důležité pro jeho realizaci)
2. Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, úcta k sobě
3. Pozitivní hodnocení druhých
4. Tvořivost a iniciativa, řešení problémů a úloh
5. Vyjadřování a komunikace citů
6. Empatie
7. Asertivita
8. Reálné a zobrazené vzory
9. Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
10. Komplexní prosociálnost
Komunikace
Téma učí žáky zvládnout základy komunikace verbální i neverbální a je také základním krokem k vytvoření
spolupracujícího kolektivu třídy. Důraz je kladen na jasné a srozumitelné formulování sdělení a také
naslouchání druhému. Mezi nejdůležitější dovednosti komunikace uplatňované v mezilidských vztazích, jež
by si děti měly osvojit patří pohled, úsměv, pozdrav, otázka, smysluplná odpověď a používání „kouzelných“
slov prosím, děkuji, odpusť…
Na tyto základy dále navazuje komunikace citů, empatické naslouchání, schopnost přesně a jasně
formulovat stanovisko, vhodně reagovat na oprávněnou i neoprávněnou kritiku, předcházení manipulací.
Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, úcta k sobě
Pro vývoj zdravé osobnosti je důležité nejen sebepoznání, poznání svých silných i slabých stránek, ale
zejména jejich přijetí. Sebeúcta vede nejen ke zdravému rozvoji charakteru,
ale také k pozitivnímu hodnocení druhých a života, vyrůstá z pozitivního vztahu k sobě.
Pozitivní hodnocení druhých
Každý člověk je sám o sobě pozitivní hodnotou, má nejen hodnotu, ale svou důstojnost.
Pozitivní hodnocení druhých je téma, které navozuje bezpodmínečné přijetí druhého se všemi klady,
omezeními, chybami a učí žáky kladně hodnotit druhé: spolužáky, rodiče, učitele i život.
Tvořivost a iniciativa. Řešení problémů a úloh
Každý člověk má schopnosti a tendence ke změně a tvořivosti. Cílem tématu je poskytnout nové stimuly
vedoucí zejména k proměně vzájemných vztahů. Tvořivost a iniciativu je možné využít při řešení problémů,
při budování spolupráce, solidarity atd. Téma zahrnuje rozvoj vnímavosti, rozvíjí pozorovací schopnosti,
představivost, koncentraci, porozumění problému, flexibilitu, schopnost vidět souvislosti, originalitu řešení,
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osobitost, přijetí a transformaci konfliktu
do např. uměleckého díla atd.
Vyjadřování a komunikace citů
Schopnost být otevřený a vyjádřit své city je předpokladem účinné komunikace. Pro rozvoj charakteru je
velmi důležité rozpoznat, identifikovat a usměrňovat své city. Téma učí otevřeně
a přiměřeně své city vyjadřovat, volit vhodnou dobu a formu k vyjádření negativních citů, vede k častému
vyjadřování citů vyšších, pozitivních, které posilují vztah. V oblasti usměrnění citů
se téma zaměřuje zejména na strach a agresivní formy chování vedoucí např. k šikaně.
Dále se zabývá problémy vztahů ve třídě a v rodině.
Empatie
Učí žáky vžít se do situace druhých, naslouchat jim a aplikovat empatické postoje
v každodenním životě, orientovat se na přítomný okamžik.
Asertivita
Zaměřuje se na přiměřené jednání zejména v oblasti verbální, na obranu vlastních práv
a sebeprosazení. Téma seznamuje s asertivními technikami, učí obraně před manipulací,
vede k využívání asertivního chování při řešení konfliktů, k převedení sporu na problém.
Učí prosazovat oprávněný nárok a využívat asertivní dovednosti (např. ANO, NE)
aplikované i v oblasti návykových látek.
Reálné a zobrazené vzory
Vzory pro život jsou tématem prostupujícím celé spektrum programu ETV. Pomocí vhodných modelů
posilujících správné jednání docilujeme upevnění postojů a zvnitřnění předkládaných norem. Téma zahrnuje
zobrazené vzory pohádek, příběhů, pro starší žáky stoupá důraz
na vzory z reálného života. Toto téma využívá napodobování a identifikace se vzorem jako vývojově
nejstarší formy učení, vede k novému pohledu na vliv reálných a zobrazených vzorů
v životě žáků.
Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
Prosociální chování v osobních vztazích zahrnuje chování v praktických situacích:
fyzickou pomoc, soucítění, verbální pomoc, darování, ochotu dělit se, spolupráci, přátelství…
Komplexní prosociálnost
Téma je směřováno od osoby ke skupině, zabývá se vztahy mezi skupinami. Zdůrazňuje vzájemnou
solidaritu se sociálně slabšími a také národnostními menšinami. Zaměřuje se
na řešení celospolečenských problémů, boj proti sociálním nespravedlnostem…
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Proč zážitková metoda vyučování?
Protože si spíše pamatujeme to, co prožijeme, než to, co nám pouze někdo vyprávěl.
Učitel při prožitkovém učení zůstává v pozadí v roli moderátora. Nenásilně vede děti k dialogu, prožitku,
vlastním postojům s vědomím jasného cíle.
Etická výchova je v naší škole zařazena jako povinný předmět, a to v 4., 5. a 6. ročníku, v době pro žáky
citlivé na sebepojetí i sebeprosazení, v době přechodu mezi I. a II. stupněm,s dotací 1 hodina týdně.
Předmět je vyučován vzhledem k možnosti třídy složené většinou z více ročníků ve spojení s jiným
předmětem, nebo ve skupině žáků z více tříd, které spojuje právě Etická výchova.

Integrace předmětů



Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
* na začátku vyučovacího bloku žáky seznamujeme s plánem a cílem výuky
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové * žáky hodnotíme spravedlivě podle domluvených kritérií
kompetence žáků
* při vyučování využíváme různé metody práce
* vytváříme pro žáky příležitosti k cílevědomému vyhledávání a třídění informací
Kompetence k řešení problémů:
* při vyučování navozujeme a využíváme problémové situace
* sledujeme a usměrňujeme řešení problému (dbáme na postup )
* připravujeme různé pomůcky pro řešení problémových úloh (informační zdroje, vzorová řešení,
modelové situace, návody .. )
* při vyučování navozujeme a využíváme problémové situace
* sledujeme a usměrňujeme řešení problému (dbáme na postup )
* připravujeme různé pomůcky pro řešení problémových úloh (informační zdroje, vzorová řešení,
modelové situace, návody .. )
Kompetence komunikativní:
* důsledně dodržujeme hraní „ dvojí role“ při všech kontaktech s dětmi
* systematicky rozšiřujeme slovní zásobu dětí
* důsledně dbáme na zpětnou vazbu komunikace a stále prověřujeme porozumění sděleného obsahu
* vedeme žáky k "naslouchání"
Kompetence sociální a personální:
 společně s žáky vytváříme a následně dodržujeme vlastní pravidla chování ve škole při různých
činnostech
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Etická výchova




Způsob hodnocení žáků

připravujeme pro žáky párové nebo skupinové práce se společnými úkoly pro žáky různé úrovně
vytváříme příležitosti pro sebehodnocení a hodnocení ostatních
Kompetence občanské:
* vždy jednáme s žáky s respektem a s pochopením, žáky neponižujeme a nezesměšňujeme
* podporujeme u žáků aktivní rozhodování v různých situacích ( připravujeme nabídku úkolů, nabízíme
výběr skupiny, výběr činnosti, výběr místa pro činnost ... )
* podporujeme chování šetrné k životnímu prostředí ( dbáme na třídění odpadu, na minimalizaci
ekologické stopy při všech činnostech, vedeme žáky k přemýšlení o trvale udržitelném rozvoji)
Kompetence pracovní:
* vytváříme příležitosti pro pěstování pracovních návyků ( zadáváme a kontrolujeme domácí úkoly )
* dbáme na pořádek na pracovním místě a přípravu pomůcek
* dbáme na bezpečné chování žáků
Pro hodnocení žákova výkonu je ve všech předmětech využívána klasifikace.
Slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů se realizuje na základě žádosti rodičů popřípadě i
doporučení příslušného speciálně pedagogického centra především v těch případech, kdy žák i při snaze
nedosahuje v konkrétním předmětu z určitých důvodů dobrých výsledků
Stupeň 1 (výborný)
Žák bezpečně ovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti, propojuje souvislosti, uplatňuje logické
myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně získává a
zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný, grafická úprava je
úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí se
svědomitě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti, s menší pomocí dokáže najít
souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí pracuje s osvojenými
poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace vyhledá, částečně je zpracuje,
s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti.
Písemný projev je graficky úhledný.
Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
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nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák ovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné. Souvislosti
nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace získává
podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava
je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení,
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák neovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle pokynů.
Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická úprava je
neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neovládá učivo a neprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem o pomoc.
Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
Etická výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními jmény,
používání vhodných forem pozdravu,
naslouchání, dodržování jednoduchých

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
oslovuje spolužáky křestními jmény

Učivo
oslovování pozdravy děkování, omlouvání
komuniakční pravidla v praxi gestikulace, gesta
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komunikačních pravidel ve třídě, poděkování,
omluvu, přiměřenou gestikulaci
EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními jmény,
používání vhodných forem pozdravu,
naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě, poděkování,
omluvu, přiměřenou gestikulaci
EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními jmény,
používání vhodných forem pozdravu,
naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě, poděkování,
omluvu, přiměřenou gestikulaci
EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními jmény,
používání vhodných forem pozdravu,
naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě, poděkování,
omluvu, přiměřenou gestikulaci
EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními jmény,
používání vhodných forem pozdravu,
naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě, poděkování,
omluvu, přiměřenou gestikulaci
EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství třídy
prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel
EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství třídy
prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel
EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství třídy
prostřednictvím dodržování jasných a

5. ročník

vhodně zdraví

oslovování pozdravy děkování, omlouvání
komuniakční pravidla v praxi gestikulace, gesta

dodržuje jednoduchá komunikační pravidla neskáče do řeči, naslouchá,oslovuje

oslovování pozdravy děkování, omlouvání
komuniakční pravidla v praxi gestikulace, gesta

poděkuje, omluví se

oslovování pozdravy děkování, omlouvání
komuniakční pravidla v praxi gestikulace, gesta

používá přiměřenou gestikulaci

oslovování pozdravy děkování, omlouvání
komuniakční pravidla v praxi gestikulace, gesta

spolupodílí se na tvorbě třídních pravidel

Třídní pravidla Pravidla chování

formuluje třídní pravidla

Třídní pravidla Pravidla chování

dodržuje třídní pravidla

Třídní pravidla Pravidla chování
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splnitelných pravidel
EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství třídy
prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel
EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a
úcty k druhým
EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady)
vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a
úcty k druhým
EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc v
běžných školních situacích, dělení se, vyjádření
soucitu, zájem o spolužáky
EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc v
běžných školních situacích, dělení se, vyjádření
soucitu, zájem o spolužáky
EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc v
běžných školních situacích, dělení se, vyjádření
soucitu, zájem o spolužáky
EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých situacích

5. ročník
zajímá se o stanovená pravidla i v mimotřídních
situacích

Třídní pravidla Pravidla chování

osvojí si prakticky pojmy úcta, sebeúcta

Sebepojetí - sebepoznání, sebeúcta,
sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace,
sebeovládání
Sebepojetí - sebepoznání, sebeúcta,
sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace,
sebeovládání
projevování pozornosti a laskavosti v běžných
situacích

vykonává činnosti vedoucí k sebepoznání,
sebehodnocení, sebeprezentaci, sebeovládání a
sebeoceňování
pomáhá v běžných situacích

vyjadřuje soucit - je-li to vhodné

projevování pozornosti a laskavosti v běžných
situacích

dělí se spolužáky - je-li to vhodné

projevování pozornosti a laskavosti v běžných
situacích

vnímá a vyjadřuje pocity spokojenosti, radosti,
sympatie, smutku, obav a hněvu

komunikace citů - vyjádření a usměrňování
základních citů
Komunikace citů a akceptace druhého
komunikace citů
schopnost spolupráce

EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a adekvátně všímá si vhodných situací v běžném životě
poskytuje pomoc
EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a adekvátně adekvátně v běžných situacích poskytuje pomoc
poskytuje pomoc
EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném společně se spolužáky plní vhodné úkoly
plnění úkolů

schopnost spolupráce
tvořivost v mezilidských vztazích

630

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Etická výchova

5. ročník

EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném podílí se na vytváření prožitku radosti pro druhé
tvořivost v mezilidských vztazích
plnění úkolů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Uplatňování principu slušného chování - základní morální normy, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance,
empatie, schopnost umět se vžít do role druhého, lidská solidarita.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýzy vlastních i cicíh postojů a hodnot a jejich projevů v chvání lidí, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování .., pomáhající a prosociální chování, dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč lidských skutků, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, verbální i neverbální sdělování, komunikace v
různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost)
Efektivní strategie asertivní komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci - seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost
navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat věci do konce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině a ve třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí. problémy v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Můj vztah k sobě samému, moje vztahy k druhým lidem
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Občan jako odpovědný člen společnosti - práva a povinnosti občana, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika, jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Naslouchání druhým
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin a kultur
Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník








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

Učivo
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6. ročník

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků neverbální
komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku

rozeznává prvky neverbální komunikace a jejich
význam
vyhýbá se hrubým výrazům v komunikaci
zvládá vhodným způsobem položit vhodnou otázku
pojmenuje své schopnosti
pojmenuje své silné stránky
sdělí, co se mu podařilo
pozitivně se sebeprezentuje
všímá si radosti a úspěch ostatních a dovede se z
toho potěšit
vyjadřuje účast na radosti i bolesti ostatních

EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a silné
stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení

EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a úspěchu
jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti
druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných
podmínkách
EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede
rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě
emfatického vnímání přemýšlí nad konkrétní
pomocí

základy neverbální komunikace - postoje těla,
mimika, zrakový kontakt, podání ruky základní
prvky verbální komunikace - otázka
sebehodnocení a sebeprezentace

Komunikace citů Pozitivní hodnocení druhých
Elementární prosociálnost

pojmenuje základní city
Elementární prosociálnost
vyjádří a usměrní základní city
vede rozhovor s druhými o prožitcích
vyjadřuje empatie
přemýšlí o konkrétní pomoci
EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje
samostatně vytváří prožitek radosti pro druhé tvořivost v mezilidských vztazích
tvořivost v mezilidských vztazích, především v
svou rodinu, kamarády, spolužáky
rodině a v kolektivu třídy
nemá strach z neznámého společného úkolu
tvořivě experimentuje při řešení společného úkolu
EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s
je iniciativní ve vztahu s vrstevníky
iniciativa asertivní chování
vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě hledá možnosti, jak s nimi vycházet
a na nevhodné reaguje asertivně
zpracuje neúspěch, když jeho iniciativa není přijatá
rozlišuje nabídky vrstevníků
je schopný odmítnout nabídku k podvodu, krádeži,
pomlouvání, zneužívání návykových látek a
sexuálnímu zneužívání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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6. ročník

Rovnocennost všech etnických skupin a kultur
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika, jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Uplatňování principu slušného chování - základní morální normy, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance,
empatie, schopnost umět se vžít do role druhého, lidská solidarita.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Naslouchání druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýzy vlastních i cicíh postojů a hodnot a jejich projevů v chvání lidí, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování .., pomáhající a prosociální chování, dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč lidských skutků, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, verbální i neverbální sdělování, komunikace v
různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost)
Efektivní strategie asertivní komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci - seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost
navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat věci do konce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině a ve třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
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6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí. problémy v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Můj vztah k sobě samému, moje vztahy k druhým lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Občan jako odpovědný člen společnosti - práva a povinnosti občana, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace
Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s
porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně
situaci

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním
pro potřeby druhých a přiměřeně situaci

Učivo
otevřená komunikace – úrovně komunikace,
zásady verbální komunikace, komunikační chyby,
dialog, komunikace ve ztížených podmínkách
aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, způsob
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7. ročník

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské respektuje velikost a důstojnost lidské osoby
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a
vytváří si zdravé sebevědomí
EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské objevuje vlastní jedinečnost a identitu
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a
vytváří si zdravé sebevědomí

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské vytváří si zdravé sebevědomí
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a
vytváří si zdravé sebevědomí

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní chování
chováním asertivním, neagresivním způsobem
obhajuje svá práva

nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním
asertivním

a nácvik aktivního naslouchání
úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje lidských
práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka,
pozitivní hodnocení druhých v obtížných
situacích, občanská zralost
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami,
radost a optimizmus v životě
jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku,
selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami,
radost a optimizmus v životě
iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní
formulace problému, pomoc anonymnímu
člověku, veřejná osobní angažovanost
fair play – zdravá soutěživost, dodržování
pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích,
prosociálnost a sport
iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik
tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a
tvořivosti ve školním prostředí a v rodině,
psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci,
přátelství
asertivní chování – přijatelný kompromis,
konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace
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EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní chování
chováním asertivním, neagresivním způsobem
obhajuje svá práva

7. ročník

neagresivním způsobem obhajuje svá práva

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií a rozlišuje manipulační působení médií
identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory
identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory

svých práv, řešení konfliktu
obrana před manipulací - asertivní techniky –
manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých
asertivních technik
asertivní chování – přijatelný kompromis,
konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace
svých práv, řešení konfliktu
obrana před manipulací - asertivní techniky –
manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých
asertivních technik
pozitivní vzory versus pochybné idoly –
senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných
vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory
ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a
vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k
autoritě
podpora pozitivního působení televize a medií –
nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický
přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese,
zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a
pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci
médii, media a volný čas
já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého
života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti
a společnost, zdravý způsob života, autonomie a
konformita
já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého
života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti
a společnost, zdravý způsob života, autonomie a
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EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných sociálních
situacích
EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, v
kontextu své situace a svých možností přispívá k
jejich řešení
EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých
životních situací
EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v
každodenních situacích a nevyhýbá se řešení
osobních problémů

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které
rozvíjejí mezilidské vztahy

7. ročník
konformita
spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní
formulace problému, pomoc anonymnímu
člověku, veřejná osobní angažovanost
je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s
situace a svých možností přispívá k jejich řešení
penězi, zájem o otázky národního hospodářství,
vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení
ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost
analyzuje etické aspekty různých životních situací etické hodnoty – zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl života, aplikace mravních
zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj
se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních
ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s
situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů penězi, zájem o otázky národního hospodářství,
vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení
ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost
rodina – poznání vlastní rodiny a jejích pravidel,
práva a povinnosti v rodině, role v rodině,
formulace nevyslovených pravidel a očekávání,
hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině,
komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta
ke stáří
duchovní rozměr člověka – obrana proti sektám,
tolerance k lidem s jiným světovým názorem,
informace o různých světonázorech
aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí
ochrana přírody a životního prostředí – úcta k
mezilidské vztahy
životu ve všech jeho formách, citový vztah
člověka k přírodě, vnímání krásy a
mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní
prostředí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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7. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

Rovnocennost všech etnických skupin a kultur
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika, jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Uplatňování principu slušného chování - základní morální normy, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance,
empatie, schopnost umět se vžít do role druhého, lidská solidarita.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Naslouchání druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýzy vlastních i cicíh postojů a hodnot a jejich projevů v chvání lidí, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování .., pomáhající a prosociální chování, dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč lidských skutků, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, verbální i neverbální sdělování, komunikace v
různých situacích - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost)
Efektivní strategie asertivní komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci - seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost
navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat věci do konce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině a ve třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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7. ročník

Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí. problémy v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Můj vztah k sobě samému, moje vztahy k druhým lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Občan jako odpovědný člen společnosti - práva a povinnosti občana, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace

5.23 Speciální pedagogická péče
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

10. ročník

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

10

Speciální pedagogická péče
Předmět speciálně pedagogické péče, zařazený jako povinný pro žáky se sluchovým postižením v 1. až 10.
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Speciální pedagogická péče
ročníku v rozsahu dle doporučení příslušného SPC a možností učebního plánu.
Předmět realizuje podpůrná opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení, které má
konkrétního žáka v péči.
Na základě doporučení ŠPZ je žák zařazen do příslušného předmětu speciálně pedagogické péče,
vyučujícím - kvalifikovaným speciálním pedagogem je pro něj vypracován plán speciálně pedagogické
podpory, který je postupně realizován a v pololetí a na konci školního roku vyhodnocován.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Speciálně pedagogická péče se koná v časovém rozvrhu podle doporučení příslušného ŠPZ pro konkrétního
předmětu (specifické informace o předmětu žáka a je realizována zejména v rámci práce s celou třídní skupinou. Podle možností je zapojen i asistent
důležité pro jeho realizaci)
pedagoga (pokud je doporučen k žákovi, ke skupině žáků školským poradenským zařízením).
Uplatňované metody:
* Metoda napodobování, a to
* Stimulace nerozvinutých řečových funkcí
* Korigace vadných řečových funkcí
* Reedukace ztracených řečových funkcí
Individuální logopedická péče
Uplatňované zásady:
* Zásada krátkodobého cvičení
* Zásada užívání pomocných hlásek
* Zásada minimální akce
* Zásada individuálního přístupu
* Zásada vývojovosti
* Zásada názornosti
* Během 1. období I. stupně učitel – speciální pedagog – logoped – využívá i během běžné výuky
především českého jazyka časové a organizační možnosti pro individuální práci s každým žákem dle jeho
potřeby.
* Individuální logopedická péče je vyučovaná buď v kmenové třídě žáků (každá třída je vybavena
přenosným logopedickým zrcadlem) anebo ve speciální odborné pracovně – Logopedické učebně.
Konkrétní náplní předmětu je individuální práce s jedním či dvěma žáky u logopedického zrcadla dle
individuálního programu individuální logopedické péče.
* Speciální pedagog – logoped při individuální logopedické péči uplatňuje aktivizující metody, pracuje s
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obrázky a texty vycházejícími ze zájmů žáků. Dále se využívá texty písní, básní, říkadla, hračky i konkrétní
předměty – vše pro motivaci komunikace.
* Pro každého žáka je zpracován Plán individuální logopedické péče na příslušný školní rok, který popisuje
konkrétní organizaci individuální logopedické péče pro konkrétního žáka v daném roce, dále uplatňované
speciálně pedagogické postupy, vyplývající úkoly a plnění klíčových kompetencí.
* Během individuální logopedické péče se speciální pedagog - logoped intenzivně věnuje dítěti, navozuje
důvěrnou, přátelskou atmosféru, volí individuální tempo nácviku. Kromě plánu, který je zpracován na
konkrétní školní rok a hodnocen v pololetí a na konci školního roku, si speciální pedagog – logoped vede
také průběžné záznamy poskytované péče. Speciální pedagog – logoped se podílí na tvorbě speciálně
pedagogického hodnocení žáka každé čtvrtletí, které zpracovává třídní učitel a je součástí osobní složky
žáka.
* Na konci školního roku se zhodnocený Plán individuální logopedické péče na příslušný školní rok zakládá
do osobní složky žáka a stává se východiskem pro zpracování Plánu individuální logopedické péče na
následující školní rok.
Spolupráce:
* Dle individuálních potřeb žáků spolupracuje školní logoped především s učitelem českého jazyka. Pokud
žák navštěvuje logopedickou ambulanci při zdravotnickém zařízení, žádá školní logoped – speciální
pedagog písemné vyjádření příslušného klinického logopeda ke koordinované reedukační péči či ke
společným konzultacím.
* Rodiče každého žáka jsou informováni (na třídních schůzkách či dle potřeby), zváni na konzultace
logopedické péče a vybízeni ke spolupráci.
* Obsahem předmětu speciálně pedagogické péče Komunikační a sociální dovednosti je diagnostika
stanovující míru narušení reciproční sociální interakce a kvality komunikace vycházející ze zprávy
doporučujícího SPC, korigace a reedukace sociálních a komunikačních funkcí.
* Předmět klade důraz na rozvoj sociálních interakcí a komunikačních schopností a dovedností žáků, a to v
širším slova smyslu. Předmět speciálně pedagogické péče – Komunikační a sociální dovednosti – směřuje k
minimalizaci narušení vývoje komunikace, podpoře konverzačních a prezentačních dovedností žáka a
pomoci při vytváření běžných mezilidských vztahů.
* Speciální pedagog – logoped při skupinové i individuální speciálně pedagogické péči v předmětu
Komunikační a sociální dovednosti uplatňuje aktivizující metody, pracuje s obrázky a texty vycházejícími ze
zájmů žáků. V předmětu Komunikační a sociální dovednosti speciální pedagog –logoped často pracuje se
společenskými a sociálními situacemi, které v rámci školního života nastávají (např. stolování v jídelně,
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placení obědů, cesta autobusem, vlakem, návštěva divadla, výlet apod.). Specifikem je, pro žáky, kteří to
potřebují, využívání prvků či systému alternativní a augmentativní komunikace, především vedení
Komunikační knihy.
Cílové zaměření předmětu speciálně pedagogické péče Komunikační a sociální dovednosti:
* Rozvíjení komunikačních dovedností v širším slova smyslu
* Rozvíjení komunikace pomocí kolektivních her
* Rozvíjení napodobovacích schopností
* Rozvíjení vyjadřování (především způsobů prezentace)
Uplatňované metody:
* Metoda napodobování
* Hra
* Předmět speciálně pedagogické péče je zařazen v 1. – 9. Ročníku v časovém rozsahu 1 – 2 hodiny týdně
dle doporučení příslušného speciálně pedagogického centra.
* Pro každého žáka je zpracován Plán rozvoje komunikačních a sociálních dovedností na příslušný školní
rok, který vychází z doporučení příslušného speciálně pedagogického centra a popisuje konkrétní
organizaci předmětu Komunikační a sociální dovednosti pro konkrétního žáka v daném roce, dále
uplatňované speciálně pedagogické postupy, vyplývající úkoly a plnění klíčových kompetencí.
* Během individuální speciálně pedagogické péče se speciální pedagog - logoped intenzivně věnuje dítěti,
navozuje důvěrnou, přátelskou atmosféru, volí vhodný způsob nácviku komunikace a jednání v určité
situaci.
* Předmět je zařazen pro celou třídu a vyučuje jej speciální pedagog –logoped. Předmět může být zařazen i
jen pro skupinu několika žáků či pro jednotlivce souběžně s výukou předmětu Český jazyk.
* Předmět Komunikační a sociální dovednosti je vyučován buď v kmenové třídě žáků nebo ve speciální
odborné pracovně – Logopedické učebně nebo v jiné místnosti výhodné pro aktivní zapojení žáků. Místo
závisí na konkrétní náplni vyučovací jednotky.
* Konkrétní náplní předmětu je individuální práce s jedním či dvěma žáky nebo skupinová práce se
skupinou žáků – vše dle Individuálního programu rozvoje komunikačních a sociálních dovedností
sestaveného pro každého žáka individuálně.
* Během skupinové péče v předmětu Komunikační a sociální dovednosti speciální pedagog - logoped
taktně usměrňuje a vede komunikační a sociální projevy jednotlivých žáků takovým způsobem, aby
naplňovaly zažité společenské normy.
* Kromě plánu, který je zpracován na konkrétní školní rok a hodnocen v pololetí a na konci školního roku,
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Speciální pedagogická péče
si speciální pedagog – logoped vede také průběžné záznamy poskytované péče. Speciální pedagog –
logoped se podílí na tvorbě speciálně pedagogického hodnocení žáka každé čtvrtletí, které zpracovává
třídní učitel a je součástí osobní složky žáka.
* Na konci školního roku se zhodnocený Plán rozvoje komunikačních a sociálních dovedností na příslušný
školní rok zakládá do osobní složky žáka a stává se východiskem pro zpracování Plánu rozvoje
komunikačních a sociálních dovedností na následující školní rok
Spolupráce:
* Dle individuálních potřeb žáků spolupracuje speciální pedagog - logoped především s učitelem českého
jazyka odkud především získává náměty pro výchozí společenské a sociální situace. Rodiče každého žáka
jsou informováni (na třídních schůzkách či dle potřeby), zváni na konzultace speciálně pedagogické péče a
vybízeni ke spolupráci.
*



Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Individuální logopedická péče
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Během logopedické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozcvičíme mluvidla, jemnou
kompetence žáků
motoriku, vyvozujeme správnou výslovnost na izolovaných jevech, upevňujme na slovních spojeních a
větách, které mají význam, společně hodnotíme práci.
Rozšiřujeme slovní zásobu v tematických okruzích, které žáky zajímají a které jsou prakticky využitelné.
Pro porozumění obsahu využíváme obrázky i konkrétní předměty
Seznamujeme žáky s jejich diagnostikou i plánem reedukace.
Komunikační a sociální dovednosti
Během speciálně pedagogické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozebereme výchozí
situace, cvičíme komunikaci a jednání, společně hodnotíme práci.
Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých blocích individuální logopedické péče a žáka s nimi
seznamujeme, výsledky společně hodnotíme.
Rozšiřujeme komunikaci a sociální jednání v tematických okruzích, které žáky zajímají a které jsou prakticky
využitelné.
Pro porozumění obsahu využíváme videoukázky, obrázky i konkrétní předměty.
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Speciální pedagogická péče
Seznamujeme starší žáky s jejich diagnostikou i plánem reedukace.
Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých speciálně pedagogické péčea žáka s nimi seznamujeme,
výsledky společně hodnotíme.
Kompetence k řešení problémů:
Individuální logopedická péče
Během logopedické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozcvičíme mluvidla, jemnou
motoriku, vyvozujeme správnou výslovnost na izolovaných jevech, upevňujme na slovních spojeních a
větách, které mají význam, společně hodnotíme práci.
Seznamujeme žáky s jejich diagnostikou i plánem reedukace.
Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých blocích individuální logopedické péče a žáka s nimi
seznamujeme, výsledky společně hodnotíme.
Komunikační a sociální dovednosti
Během speciálně pedagogické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozebereme výchozí
situace, cvičíme komunikaci a jednání, společně hodnotíme práci.
Seznamujeme starší žáky s jejich diagnostikou i plánem reedukace.
Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých speciálně pedagogické péčea žáka s nimi seznamujeme,
výsledky společně hodnotíme.
Kompetence komunikativní:
Individuální logopedická péče
Během logopedické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozcvičíme mluvidla, jemnou
motoriku, vyvozujeme správnou výslovnost na izolovaných jevech, upevňujme na slovních spojeních a
větách, které mají význam, společně hodnotíme práci.
Rozšiřujeme slovní zásobu v tematických okruzích, které žáky zajímají a které jsou prakticky využitelné.
Věnujeme se nácviku konverzace v běžných sociálních a společenských situacích.
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Speciální pedagogická péče
Pro porozumění obsahu využíváme obrázky i konkrétní předměty
Seznamujeme žáky s jejich diagnostikou i plánem reedukace.
Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých blocích individuální logopedické péče a žáka s nimi
seznamujeme, výsledky společně hodnotíme.
Komunikační a sociální dovednosti
Během speciálně pedagogické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozebereme výchozí
situace, cvičíme komunikaci a jednání, společně hodnotíme práci.
Rozšiřujeme komunikaci a sociální jednání v tematických okruzích, které žáky zajímají a které jsou
prakticky využitelné.
Věnujeme se nácviku konverzace a jednání v běžných sociálních a společenských situacích.
Pro porozumění obsahu využíváme videoukázky, obrázky i konkrétní předměty.
Seznamujeme starší žáky s jejich diagnostikou i plánem reedukace.
Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých speciálně pedagogické péčea žáka s nimi seznamujeme,
výsledky společně hodnotíme.
Kompetence sociální a personální:
Individuální logopedická péče
Během logopedické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozcvičíme mluvidla, jemnou
motoriku, vyvozujeme správnou výslovnost na izolovaných jevech, upevňujme na slovních spojeních a
větách, které mají význam, společně hodnotíme práci.
Navozujeme při logopedické péči dobrou náladu
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Speciální pedagogická péče
Pro porozumění obsahu využíváme obrázky i konkrétní předměty
Seznamujeme žáky s jejich diagnostikou i plánem reedukace.
Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých blocích individuální logopedické péče a žáka s nimi
seznamujeme, výsledky společně hodnotíme.
Komunikační a sociální dovednosti
Během speciálně pedagogické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozebereme výchozí
situace, cvičíme komunikaci a jednání, společně hodnotíme práci.
Navozujeme při speciálně pedagogické péči dobrou náladu a spolupráci
Pro porozumění obsahu využíváme videoukázky, obrázky i konkrétní předměty.
Seznamujeme starší žáky s jejich diagnostikou i plánem reedukace.
Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých speciálně pedagogické péčea žáka s nimi seznamujeme,
výsledky společně hodnotíme.
Kompetence občanské:
Individuální logopedická péče
Rozšiřujeme slovní zásobu v tematických okruzích, které žáky zajímají a které jsou prakticky využitelné.
Věnujeme se nácviku konverzace v běžných sociálních a společenských situacích.
Komunikační a sociální dovednosti
Rozšiřujeme komunikaci a sociální jednání v tematických okruzích, které žáky zajímají a které jsou prakticky
využitelné.
Věnujeme se nácviku konverzace a jednání v běžných sociálních a společenských situacích.
Kompetence pracovní:
Individuální logopedická péče
Během logopedické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozcvičíme mluvidla, jemnou
motoriku, vyvozujeme správnou výslovnost na izolovaných jevech, upevňujme na slovních spojeních a
větách, které mají význam, společně hodnotíme práci.
Pro porozumění obsahu využíváme obrázky i konkrétní předměty
Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých blocích individuální logopedické péče a žáka s nimi
seznamujeme, výsledky společně hodnotíme.
Komunikační a sociální dovednosti
Během speciálně pedagogické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozebereme výchozí
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Způsob hodnocení žáků

Speciální pedagogická péče
situace, cvičíme komunikaci a jednání, společně hodnotíme práci.
Pro porozumění obsahu využíváme videoukázky, obrázky i konkrétní předměty.
Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých speciálně pedagogické péčea žáka s nimi seznamujeme,
výsledky společně hodnotíme.
Předmět Speciální pedagogické péče není klasifikován.
Celkově je využívání formativní hodnocení a žáci jsou vedeni k sebehodnocení.

Speciální pedagogická péče
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Logopedickou péči je nutné diferencovat dle typu
postižení žáka.
U lehké řečové vady jsou primárně prováděna
oromotorická, dechová a fonační cvičení, cvičení
na jemnou motoriku a sluchovou a zrakovou
percepci. Následně je rozvíjena foneticko –
fonologická rovina jazyka a dle individuální potřeby
žáka jsou sekundárně stimulovány roviny lexikálněsémantická, morfologicko-syntaktická a
pragmatická.
U vady řeči těžké jsou primárně prováděna
oromotorická, dechová a fonační cvičení, cvičení
na jemnou motoriku a sluchovou a zrakovou
percepci; současně je rozvíjena obsahová stránka

Učivo
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
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1. ročník
řeči tzn. Lexikálně-sémantická, morfologickosyntaktická a pragmatická rovina. Sekundárně je
upravována formální stránka řeči tzn. Fonetickofonologická rovina.
Přípravná cvičení
Rozvoj sluchového vnímání ve všech oblastech:
- Sluchové naslouchání (lokalizovat zdroj zvuku,
poznat předmět podle zvuku, poznávání písní
podle melodie, naslouchání pohádce)
- Sluchová diferenciace (rozlišovat dvojice slov
lišících se jednou hláskou, měkčením, znělostí,
délkou, vyčleněním hlásky)
- Sluchová analýza a syntéza (skladba hlásek ve
slově, pozice hlásek ve slově, skladba slov ze slabik
a jejich počet, skladba věty ze slov, )
- Vnímání rytmu (rytmizace, opakování daného
rytmu, rytmické vyslovování slova po slabikách, s
doprovodem tleskání, ťukání, spojení rytmu s
pohybem těla, rytmizace rýmu nebo vlastního
jména)
- Sluchově verbální paměť (opakování jednoduché
věty, přesné opakování dvojverší a souvětí,
opakování postupně rozvíjených vět formou hry
/Maminka koupila …., …/, opakování řady
nesouvisejících slov, učení se básniček, písniček s
podporou obrázků i bez ní)
Rozvoj motoriky:

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
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Jemná motorika
- konečky palce se postupně dotýkají konečků
ostatních prstů („prsty se zdraví“)
- prst pravé ruky se postupně dotýkají prstů ruky
levé
- ukazováček a prostředníček pravé ruky „běhají“
po stole, to samé i levou rukou
- vytvořit „brýle“ s palce a ukazováčku
Rozvoj artikulačních orgánů:
Postupné cvičení pohyblivosti s využitím zrakové
korekce v logopedickém zrcadle a motivované
hrou.
Rtů – nafukování tváří, zaokrouhlování rtů, špulení
rtů, široký úsměv, foukání na pírko, pískání, třepání
rtů –„prskání“
Čelisti – plynulé zvedání a spouštění čelisti,
žvýkání
Jazyka – vyplazování, olizování rtů, hlazení zoubků
z vnější i vnitřní strany, bouličky ve tváři, přejíždění
jazykem po patře, trubička,
Měkkého patra – kloktání, pití slámkou, foukání
trubičkou a bublifukem, mluvení šeptem
Rozvoj vizuální percepce:
- Rozvíjet schopnost rychlého postřehu (co se
změnilo, co chybí…)

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
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- Rozvíjet schopnost přesného zrakového vnímání
(co se změnilo na obrázku, ve třídě, kdo se
vyměnil, schoval…)
- Rozvíjet schopnost prohlubování zrakové paměti
(pexeso, domino…)
- Rozvíjet schopnost zrakové analýzy a syntézy
(puzzle, rozstříhané obrázky, tvary)
Motorika očních pohybů (vizuomotorika )

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Motorika očních pohybů je důležitá pro správný
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
nácvik čtení a psaní. Tuto oblast procvičujeme při: texty
- prohlížení knih (od začátku knihy do konce)
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- při řazení obrázků (zleva doprava)
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- při vypracovávání pracovních listů odshora dolů, Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
zleva, doprava
texty
- použitím tzv. jednotažek – obrázků kreslených
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
jedním tahem
texty
- hledání cesty v bludišti, labyrintu
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- spojování obrázků z teček určeným směrem
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Dechová a fonační cvičení
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Osvojení správných dechových stereotypů
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
důležitých pro mluvní či pěvecký výkon a s tím
texty
spjaté dechové ekonomie.
Cvičení nádechu
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
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texty
- správný prodloužený nádech nosem bez zvedání Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
ramen (vnímáme a poznáváme vůně, např. květiny, texty
ovoce, jídlo)
- střídání nádechu ústy a nosem (využití bylinek,
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
hry na zvířátka, na potápěče)
texty
Cvičení výdechu
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- prodlužování výdechové fáze, zpomalování
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
výdechu (např. foukání na zrcadlo – dítě si dech
texty
uvědomí tím, že ho cítí i vidí)
- prodlužování výdechové fáze s hlasem (vlak –
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
úúúú, sova- húúú, husa-ssss, vlak-šššš, koza-mééé, texty
ovce- bééé, auto- túúú, vosa- bzzz, volámehalóóó, kráva- búúú)
- foukání do pěny (sfouknutí pěny z dlaně,
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
sfouknutí brčkem)
texty
- bublifuk (vytváření bublin)
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- papír (foukání do proužků papíru, do papírového Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
kapesníku, ubrousku)
texty
- využití flétničky, píšťalky, frkačky
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- brčka (správný nádech bez zvedání ramen, dlouhý Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
výdech do vody)
texty
- větrníky (využití dětských větrníků)
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- nafukovací balónky (např. nafukování na dětskou Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
oslavu)
texty
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Usměrňování výdechového proudu

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- foukání lehkého míčku po vyznačené cestě, šikmé Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
ploše
texty
- sfoukávání svíčky, odkvetlé pampelišky fúfúfú
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- foukání papírové kuličky do branky (fotbal)
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- foukání „autíčka“ do garáže
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- foukání na zmrzlé ruce chuchuchu
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- kvílíme jako vítr fífífífí
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- foukání hraček na vodě (lodičky, kachničky)
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- hry s barevnou skvrnou (rozfoukávání barvy)
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- frkačky
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Cvičení dechové výdrže
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- přenášení papírových kousků přisátím k brčku (po Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
zvládnutí můžeme vyzkoušet i lentilky)
texty
- zadržování dechu (hra: „Vodníci“, „Potápěči“)
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Cvičení hospodaření s dechem
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- vyslovování slabik a slov na jeden výdech
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
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texty
- Vyslovování říkanky na jeden nádech (haló, haló, Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
co se stalo aj.)
texty
- foukání brčkem do vody
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- fajfka s polystyrenovým míčkem
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Hry s hlasem
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- divíme se júúúú, jéééé, jóóóó
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- napodobujeme bručení medvěda, medvědice,
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
medvíděte
texty
- mluvíme jako postavy v pohádkách (koza, kůzlata, Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
babička, Budulínek…)
texty
Fonační cvičení
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Cvičení zaměřená na ovládání fyziologicky
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
tvořeného hlasu při realizaci mluvního a
texty
pěveckého projevu.
- Nácvik měkkého hlasového začátku – uvolněně
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
navozujeme hlas přes nosovku spojenou s
texty
konsonantou h (hm, mňam, ham), postupně přes
samohlásky měkce tvořené u,a,o,e,i
- Rozvoj zvučnosti, nosovosti – nácvik brumenda, Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
nosovek ve slabikách a citoslovcích (hm,hn se
texty
zavřenými ústy, mňam, ham, hmmm, jééé, jooo,
tuntun, nonono,),
- Cvičení síly, barvy hlasu - hry zaměřené na
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
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1. ročník
emocionálně zabarvené reakce na úrovni slabik,
slov, vět, práce se sílou hlasu – křik, šepot,
postupné zesílení a ztišení hlasu
- Rozvíjet zrakovou pozornost a postřeh
(vyhledávat prvky v obrázku, hledání stejných
dvojic, sledování linie, co se změnilo, co chybí…)
- Rozvíjet schopnost zrakové diferenciace (rozdíly
mezi obrázky, vyhledat odlišný prvek, rozlišení
obrázků, tvarů, písmen, …)
Foneticko-fonologická rovina (zvuková rovina řeči)
Dle pravidla nejmenší fyziologické námahy
dodržovat pořadí vyvození a fixačního procesu
fonémů:
- Samohlásky

texty

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- Souhlásky závěrové: p, b, m, t, d, n, ť, ď, ň, k, g
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- Souhlásky úžinové jednoduché: f, v, j, h, ch, s, z, š, Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
ž
texty
- Souhlásky polozávěrové a úžinové se zvláštním
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
způsobem tvoření: c, č, l, r, ř
texty
- Sluchové naslouchání (lokalizovat zdroj zvuku,
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
poznat předmět podle zvuku, poznávání písní
texty
podle melodie, naslouchání pohádce, reakce na
dohodnutý zvuk či slovo)
- Sluchová diferenciace (rozlišovat dvojici zvuků,
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
dvojice slov lišících se jednou hláskou, měkčením, texty
znělostí, délkou, vyčleněním hlásky, rozlišovat
hlasitou tichou řeč či zvuk, rychlé a pomalé tempo
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Speciální pedagogická péče

1. ročník
řeči)
- Fonematická diferenciace (rozlišovat hlásky ve
slově, hlásky zvukově podobné, určení první,
poslední, hlásky ve slově)
Lexikálně – sémantická jazyková rovina řeči (slovní
zásoba, porozumění, práce s pojmy, vyjadřování)
- Rozvoj slovní zásoby v tematických okruzích dle
zájmu dítěte s využitím obrázkových materiálů
- Komentování, popisování předmětů, dějů,
událostí doplněné názorem
- Kategorizace a zobecňování pojmů (co nepatří do
skupiny a proč, pojmy nadřazené a podřazené)
- Asociace k danému výrazu (stůl – ubrus, noha –
bota,…)
- Užívání synonym, tj. slov nestejně znějících, ale
stejného významu (holka, dívka, dívenka…)
- Užívání homonym, tj. slov stejně znějících, ale
jiného významu (kohoutek – zvíře, kohoutek –
vodovodní,…)
- Tvorba protikladů (s obrázky i bez nich)
- Volné vyprávění zážitku, popis obrázku
- Sestavení a reprodukce dějové posloupnosti
- Manipulace s předměty podle pokynů
- Výběr obrázků podle pokynů

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty

656

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HRAVÁ ŠKOLA_2016_10
Speciální pedagogická péče

1. ročník
- Chápání citově zabarvené věty
Morfologicko - syntaktická jazyková rovina řeči
(užívání slovních druhů, větosloví, tvarosloví)
- Tvoření krátkých vět (lepší orientace ve sdělení,
lepší chápání a nápodoba struktury věty)
- Trénink slovosledu na důvěrně známých a často
opakovaných větách
- Trénink slovosledu a tvarů slov při popisu
jednoduchého obrázku
- Využití modelových vět na procvičení
předložkových vazeb, používání spojek, zvratných
zájmen
- Tvoření jednotného a množného čísla s pomocí
obrázků
- Doplňování správného tvaru slova do příběhu
(malované čtení)
- Vytváření a užití zdrobnělin s pomocí obrázků
(velká je loď x malá je lodička…)
- Nácvik stupňování přídavných jmen (malý- většínejvětší, dlouhý – delší – nejdelší)
- Chápání rýmu, cit pro rým, tvoření rýmů (kytičkakočička-babička)
- Pojmenovávání pracoviště a pracovníků
(kuchyně-kuchař-kuchařka)
Pragmatická jazyková rovina (sociální užití řeči)
- Učit dodržovat pravidla konverzace a
společenského kontaktu

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
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1. ročník
- Učit požádat o něco, poděkovat, pozdravit

Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- Učit předat krátký vzkaz
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
texty
- Učit smysluplně vyjádřit vlastní myšlenku, nápad, Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
vyjádřit vlastní pocit
texty
- Učit popsat situaci, událost (využít dějový
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
obrázek, konkrétní situaci)
texty
- Rozvíjet souvislé vyjadřování pomocí známých
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
pohádek
texty
- Učit vést dialog, adekvátně odpovídat na otázky, Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
ptát se
texty
- Vymýšlet přirovnání s využitím obrázků (těžký
Materiály na logopedická cvičení - obrázky, hry,
jako, rovný jako…)
texty
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6

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6.1

Způsoby hodnocení

Způsob práce s hodnocením žáků je jmenovitou součástí podpůrných opatření. Hodnocení v úloze
zpětné vazby má podporovat učební činnosti žáka a žákovu motivaci k nim.
Vzhledem

k zaměření

školy

na

žáky

se

speciálními

vzdělávacími

potřebami

preferujeme hodnocení formativní, které průběžně poskytuje žákům informace o jejich
pokrocích, snahou není určit, kdo umí nejlépe / nejhůře, ale jak to udělat, aby uměli všichni dobře
(ve vyšších ročnících však toto není již možné). Klade se důraz na komunikaci mezi žákem a
učitelem i žáky navzájem, pravidelné a četné vyhodnocování žákovy práce (Co se podařilo, na co je
dobré se zaměřit dál, jak postupovat), stanovení cíle pro konkrétního žáka a sledování jeho
pokroku. Při formativním hodnocení hledáme příčiny nesnází a cesty k řešení.
Pedagogové školy dodržují zásady formativního hodnocení : atmosféra důvěry a bezpečí, jasně
stanovené učební cíle a kritéria, jasně stanovená očekávání, používání různých výukových
strategií, používání různých postupů při zjišťování výsledků.
Každá hodnotící zpráva učitele obsahuje


údaj o kritériu hodnocení (týká se určité dispozice žáka, např. tvořivost, znalost) nebo
objektu hodnocení (týká se učební úlohy, např. pravopisné cvičení, početní úloha),



pořadový údaj o míře dosažení cíle (např. výborně, velmi dobře, dobře…; 1, 2, 3…),



časové určení hodnoceného výkonu.

Nejlépe vyhovující formu hodnotící zprávy (razítko, obrázek, slovní vyjádření, známka atp.)
stanovuje učitel na základě konkrétních vzdělávacích požadavků a potřeb i schopností subjektů,
kterým je určen.
Pro hodnocení žákova výkonu v základní škole je ve všech předmětech využívána na základě
rozhodnutí ředitele školy a souhlasu školské rady k lasifikace.
O použití slovního hodnocení místo klasifikace známkami rozhoduje ředitel školy na základě
žádosti zákonného zástupce žáka.
V případě přestupu se provádí převod slovního hodnocení na klasifikaci či klasifikace na slovní
hodnocení na žádost nové školy nebo zákonného zástupce; pro účely přijímacího řízená na SŠ
musí ZŠ převést slovní hodnocení na klasifikaci (známky).
Zásady pro použití slovního hodnocení:
-

Slovní hodnocení je vždy konkrétní, pozitivní a zaznamenává pokrok, kterého žák dosáhl.

Slovní hodnocení je zřetelně převoditelné do klasifikační stupnice.
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-

Předpokladem každého hodnocení je stanovení jednoznačných kritérií hodnocení.

-

Kritéria vycházejí z výstupů školního vzdělávacího programu a konkrétního individuálního

vzdělávacího plánu žáka.
-

Kritériem je vždy aktivní sloveso uvedené ve výstupu ( např . č te, orientuje se, přiřazuje,

řadí, třídí, zná, píše, počítá, používá, modeluje, uplatňuje s konkrétním předmětem (co umí)
doplněné vyjádřením míry zvládnutí popřípadě konkretizací učiva, které žák zvládl.
Sebehodnocení žáka považujeme za nedílnou a podstatnou součást jeho hodnocení, ale i za
důležitou dovednost (kompetenci) podporující jeho samostatnost a nezávislost na osobnosti
učitele. Žáci jsou cíleně vedeni k samokontrole, sebehodnocení a odpovědnosti za svá rozhodnutí.
Dále jsou vedeni k uvažování a hovoru, k vyjadřování vlastních názorů, závěrů a formulací.
Cílem vzdělávacího procesu je, aby se podíl sebehodnocení a motivace k němu v průběhu
vzdělávání postupně zvyšoval, tj. aby žák hodnocení postupně zvládal, měl o ně zájem a
současně přebíral zodpovědnost za své jednání a za své hodnotící soudy.

6.2

Kritéria hodnocení

Klasifikační stupně

Slovní hodnocení

výborně

… bezpečně, jistě ….

chvalitebně

… s částečnou pomocí učitele ….

dobře

…s pomocí učitele ….

dostatečně

…s pomocí učitele doplněno výběrem části výstupu popřípadě větší
konkretizací učiva, které žák zvládá

nedostatečně

… nezvládá ….

Hodnocení chování žáka
1 – velmi dobré – žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu;
méně závažných přestupků se dopouští ojediněle; žák je vždy přístupný výchovnému působení a
snaží se své chyby napravit;
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2 – uspokojivé – chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního
řádu, tj. dopouští se vůči nim závažných přestupků; nebo se opakovaně dopouští méně závažných
přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své i jiných osob;
3 - neuspokojivé – chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování;
dopouští se takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, bezpečnost nebo
zdraví jiných osob; záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně- vzdělávací činnost školy.
Celkový prospěch
Prospěl s vyznamenáním – není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 –
chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50, chování je
hodnoceno jako velmi dobré;
Prospěl – není-li klasifikace v žádném z povinných předmětů vyjádřena stupněm 5 –
nedostatečný;
Neprospěl – je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 –
nedostatečný.
1.

Kritéria hodnocení

3.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 /výborný/
Žák bezpečně ovládá učivo dané osnovami, má ucelené vědomosti, propojuje souvislosti,
uplatňuje logické myšlení.
Tvořivě a samostatně pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, aktivně
získává a zpracovává informace a využívá je. Ústní i písemný projev je výstižný, věcně správný,
grafická úprava je úhledná, ucelená.
Projevuje aktivní zájem o předmět, výsledky jeho činností jsou kvalitní, pracuje systematicky, učí
se svědomitě.
Stupeň 2 /chvalitebný/
Žák ovládá učivo požadované osnovami, má v podstatě ucelené vědomosti, s menší pomocí
dokáže najít souvislosti, používá prvky logického myšlení. Vcelku samostatně nebo s menší pomocí
pracuje s osvojenými poznatky a dovednostmi při řešení úkolů, dokáže být tvořivý. Informace
vyhledá, částečně je zpracuje, s podporou je využívá. Ústní i písemný projev má menší nedostatky
ve správnosti, přesnosti, výstižnosti. Písemný projev je graficky úhledný.
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Projevuje zájem o předmět, je méně iniciativní, kvalita výsledků jeho činností je bez podstatných
nedostatků. Učí se svědomitě, pracuje méně systematicky.
Stupeň 3 /dobrý/
Žák ovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nachází jen obtížně, s pomocí, v logickém myšlení se vyskytují nedostatky, uvažuje
méně prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů zvládá pouze s pomocí, informace
získává podle pokynů. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti,
grafická úprava je málo uspořádaná.
Projevuje malý zájem o předmět, při práci vyžaduje časté vedení.
Stupeň 4 / dostatečný /
Žák neovládá podstatnou část učiva daného osnovami, získané vědomosti jsou neúplné, nepřesné.
Souvislosti nenachází. V logickém myšlení se vyskytují zásadní nedostatky, neuvažuje prakticky.
Aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů nezvládá, informace získává podle
pokynů. Ústní i písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafická
úprava je neuspořádaná.
Neprojevuje zájem o předmět, ale pod vedením pracuje.
Stupeň 5 /nedostatečný/
Žák neovládá učivo a neprojevuje o něj zájem. Není ochotný pracovat pod vedením. Nemá zájem
o pomoc. Neplní zadané úkoly. Nemá zájem o předmět.
3. 2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření – tělesná výchova,
výtvarná výchova a pracovní činnosti
Stupeň 1 / výborný /
Žák je v činnostech velmi aktivní. Činnosti vykonává tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a rozvíjí je v individuálních i kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý,
originální, procítěný a přesný. S pomůckami a materiálem zachází hospodárně. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky uplatňuje tvořivě. Má o obsah předmětu aktivní zájem a
projevuje k němu aktivní vztah. Uvědoměle dodržuje zásady bezpečného chování. Vzorně udržuje
používané nářadí a pomůcky.
Stupeň 2 / chvalitebný /
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Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
rozvíjí v individuálním i kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší
nedostatky z hlediska osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v
nových úkolech. S pomůckami a materiálem zachází hospodárně. Projevuje zájem o obsah
předmětu. Uvědoměle dodržuje zásady bezpečného chování.
Stupeň 3 / dobrý /
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá zcela své schopnosti
v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. S
pomůckami a materiálem zachází méně hospodárně. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější
mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Projevuje malý zájem o obsah předmětu.
Podle aktuálních pokynů dodržuje zásady bezpečného chování.
Stupeň 4 / dostatečný /
Žák je v činnostech málo tvořivý a aktivní. Jeho projev je méně uspokojivý, nehospodárný. Úkoly
řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen s pomocí učitele. Porušuje zásady
hospodárného využívání pomůcek a materiálu. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o
nabízené činnosti. Nedodržuje bezpečné chování podle aktuálních pokynů.
Stupeň 5 / nedostatečný /
Žák je v činnostech pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou
chybný a nemá estetickou hodnotu. S pomůckami a materiálem zachází nehospodárně. Nerozvíjí
se v individuálních ani kolektivních projevech. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat ani s pomocí učitele. Neprojevuje zájem o nabízené činnosti. Porušuje zásady
bezpečného chování.
2.

Čtvrtletní písemné práce

Na konci každého čtvrtletí píšeme ve všech ročnících čtvrtletní kontrolní práce z českého jazyka a
matematiky.
Cíle:
1.Sledovat individuální pokrok žáků
2.Zajistit stejnou úroveň hodnocení a klasifikace žáků ve stejných ročnících, ale jiných třídách
3.Zajistit soulad mezi výsledky vyučovacího procesu a výstupy ŠVP
Způsob zadání práce:
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1.Konání práce se žákům prokazatelně oznámí aspoň týden dopředu a zapíše se na kraj třídní
knihy.
2.V jeden den mohou žáci psát pouze jednu čtvrtletní práci.
3.Během konání práce žáci pracují samostatně, mohou dle svého rozhodnutí samostatně využívat
jiné věcné informační zdroje – slovníky, Pravidla českého pravopisu, přehledy učiva, vlastní sešity,
učebnice…, pít, jít na záchod.
Forma:
Záhlaví práce obsahuje tabulku, kde je uveden předmět, jméno a příjmení, ročník, datum
a hodnocení.
Rozsah práce:
2 – 3 strany A4, průměrný žák třídy práci zvládne v rámci jedné vyučovací hodiny, na geometrii lze
přiložit další list.
Hodnocení:
Kritéria hodnocení čtvrtletních prací:
Pozitivně hodnotíme:
1.Zvládnutí všech úkolů samostatně s pomocí jiných informačních zdrojů / ne učitele nebo
spolužáků /
2.Dodržení postupu řešení – žák prokáže, že ví co má s úkolem dělat, ale řeší jej chybně / ve slovní
úloze napíše zápis, výpočet i odpověď, ale obsahují chyby, určí větné členy, ale chybně, sestaví
odpověď formálně správnou, ale obsahově chybnou nebo naopak /
3.Správnost řešení, plnění úkolů
Způsob hodnocení:
Hodnotíme bodově. Ke stanovení známky využíváme bodovou tabulku pro hodnocení podle
procentuálního rozdělení.
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